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Słowo wstępne

Oddaję do rąk Czytelników książkę zawierającą dokumentację mojej działal-
ności publicznej w ramach sprawowanego urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Naj-
wyższego w latach 2015–2017. Niniejsza opracowanie stanowi jednak nie tyle 
sprawozdawcze podsumowanie mojej aktywności, ile ilustrację działań, jakie były 
podejmowane przeze mnie wobec licznych zmian legislacyjnych ingerujących 
w elementarne zasady państwa prawa oraz funkcjonowanie wymiaru sprawiedli-
wości w Polsce, z którymi, jako wieloletni sędzia i profesor prawa się nie zgadzam. 

Kiedy dnia 30 kwietnia 2014 r. odbierałam z rąk Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Pana Bronisława Komorowskiego akt nominacji na Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego, powiedziałam, że funkcji tej nie traktuję wyłącznie jako zaszczytu, 
lecz jako wielki obowiązek: dbania o dobro wspólne, o nasz kraj, o wymiar spra-
wiedliwości i niezależność, a także o siłę i powagę Sądu Najwyższego. Kolejne lata 
na tym stanowisku miały mnie przekonać, że muszę prowadzić zmagania o ginące 
państwo prawa. Niestety, w walce wypowiedzianej przez większość parlamentar-
no-rządową przedstawiciel władzy sądowniczej zawsze stoi na przegranej pozycji. 
Nie inaczej było w roku 1929, kiedy rząd sanacyjny z oczywistym naruszeniem 
Konstytucji usuwał z urzędu mojego wybitnego poprzednika, sędziego Władysła-
wa Seydę. Jedyne, co można wówczas uczynić, to zachować godność i dać świa-
dectwo prawdzie o trudnych czasach, w których – nieoczekiwanie i dla mnie samej, 
i dla wielu innych Polaków – przyszło nam żyć. Liczę na to, że niniejsza publikacja 
pozwoli badaczom obecnego okresu polskiego życia społecznego lepiej zrozumieć 
motywy, którymi się kierowałam, oraz prawdziwe przyczyny kryzysu demokra-
tycznego państwa prawnego w Polsce, jaki został zapoczątkowany w 2015 r. 

Zasada legalizmu wymaga, aby każdy organ państwa działał na podstawie oraz 
w granicach obowiązującego prawa. Nie inaczej przedstawia się sprawa z funkcjo-
nowaniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego zadania zostały wyraź-
nie określone w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1254 
ze zm. – dalej jako ustawa o SN). Wbrew pozorom są one bardzo ograniczone, 
gdyż sprowadzają się głównie do kierowania i reprezentowania Sądu Najwyższego, 
opiniowania projektów aktów prawnych, przedkładania sprawozdań z działalności 
Sądu Najwyższego oraz informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach 
w prawie. W zakresie uprawnień odnoszących się do możliwości wpływania na 
orzecznictwo sądowe, uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego polega-
ją jedynie na możliwości wystąpienia w wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności 
w wykładni prawa, jakie ujawniły się w orzecznictwie sądów powszechnych, są-
dów wojskowych lub Sądu Najwyższego (art. 60 ustawy o SN). Ponadto, na pod-
stawie art. 191 ust. 1 pkt. 1 Konstytucji RP, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
może występować do Trybunału Konstytucyjnego. Powyższe zadania starałam się 
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wykonywać z najwyższą starannością w trosce o dobro Rzeczypospolitej Polskiej, 
dochowując złożonej przysięgi sędziowskiej 

W niniejszym opracowaniu chciałabym podkreślić te z moich aktywności, któ-
re były podejmowane w celu stania na straży praworządności Państwa Polskiego. 
Zdecydowałam zatem na przedstawienie opinii publicznej moich referatów i wystą-
pień, opinii do projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania wymiaru 
sprawiedliwości i praw obywatelskich oraz wniosków do Trybunału Konstytucyj-
nego i stanowisk Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w postepowaniach toczą-
cych się przed TK. 

Na szczególną uwagę zasługuje jednak załączony w końcowej części książki 
projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i zmianie innych ustaw, 
wraz z uzasadnieniem. Aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń i zarzutów wpływa-
nia na proces ustawodawczy w Polsce, ani Sąd Najwyższy, ani Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego nie zgłaszał tych propozycji wcześniej, mimo że wielokrotnie 
były one przedmiotem naszych dyskusji. Z tego powodu przedstawiam przedmio-
towy projekt wyjątkowo, kierowana troską o dobro obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej, przede wszystkim aby przeciwstawić się niszczeniu wymiaru sprawie-
dliwości przez większość parlamentarno-rządową. Proponowane przeze mnie roz-
wiązania dowodzą, że prawdziwym celem obecnie rządzących jest nie tyle refor-
ma wymiaru sprawiedliwości, co niezgodne z Konstytucją RP przejęcie władzy 
w obrębie wymiaru sprawiedliwości i przeprowadzenie czystki kadrowej w Sądzie 
Najwyższym. Dlatego proponuję rozwiązania, które usuwają zasadnicze przyczyny 
odmowy podpisania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym, prowa-
dząc zarazem do stworzenia warunków odbudowy poczucia sprawiedliwości spo-
łecznej. W projekcie tym, który traktować należy jako zaproszenie do pogłębionej, 
merytorycznej dyskusji i szerokich konsultacji społecznych, zaproponowano stwo-
rzenie – zgodnych z Konstytucją RP – warunków udziału Prezydenta RP, Ministra 
Sprawiedliwości oraz Sejmu RP w sprawowaniu władzy sądowniczej, tak aby zo-
stała zachowana równowaga pomiędzy tymi organami. Przedmiotowy projekt sta-
nowi również dowód tego, że środowisko sędziowskie zawsze było gotowe na me-
rytoryczną dyskusję i poszukiwanie rozwiązań optymalnych dla dobra Polskiego 
Społeczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości, jak również, że stanowienie prawa 
nie może odbywać się bez szerokich konsultacji społecznych oraz uwzględnienia 
głosu środowiska, które go dotyczą.

W tym miejscu korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim 
osobom, z którymi dane mi było dotychczas współpracować, w tym zwłaszcza 
Prezesom Izb Sądu Najwyższego, Szefowi Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego, dyrektorom i kierownikom poszczególnych biur oraz wszystkim pra-
cownikom administracji i obsługi. Szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczno-
ści kieruję jednak do osób, które z ofi arnością i zaangażowaniem wspierały w ra-
mach pełnionych obowiązków służbowych i funkcji urząd Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego. Dotyczy to członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 
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które wykonuje zadania w zakresie pełnienia przez Pierwszego Prezesa Sądu Naj-
wyższego oraz przez Sąd Najwyższy funkcji związanych z pieczą nad zgodnością 
z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz 
oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. Dziękuję zwłaszcza 
Panu dr hab. Mateuszowi Pilichowi, który wielokrotnie wspierał mnie swoją roz-
ległą wiedzą, także historyczną i fi lozofi czną. Słowa podziękowania za ich pracę 
kieruje także do: dr hab. Małgorzaty Wąsek – Wiaderek, dr hab. Jacka Kosonogi, 
dr hab. Ryszarda Piotrowskiego, dr hab. Andrzeja Sakowicza, prof. dr hab. Krzysz-
tofa Ślebzaka oraz dr Macieja Zielińskiego i dr Sławomira Żółtka, jak również 
pozostałych członków i pracowników BSiA. 

Wyrazy szacunku za wszelkie wsparcie i życzliwość kieruję również do wszyst-
kich innych osób, które wspierały mnie w pełnieniu funkcji Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego, a przede wszystkim do prof. dr hab. Małgorzaty Wrzołek – 
Romańczuk, która z godnością, znawstwem i maksymalnym profesjonalizmem re-
prezentowała Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przed sądami i Trybunałem 
Konstytucyjnym. 

11 listopada 2017 r.
Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf



Kalendarium działań legislacyjnych 
o istotnym znaczeniu z punktu widzenia 
działalności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
w latach 2015–2017

Działania legislacyjne w zakresie odnoszącym się 
do Trybunału Konstytucyjnego i wymiaru sprawiedliwości

• 19 listopada 2015 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1928), przewidującej:
– kadencyjność stanowiska Prezesa Trybunału, 
– zwiększenie liczby kandydatów na to stanowisko, których Zgromadzenie 

Ogólne Sędziów TK przedstawia Prezydentowi RP;
– zasadę, że złożenie ślubowania rozpoczyna bieg kadencji sędziego TK, 
– wygaśnięcie kadencji dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa Trybunału 

Konstytucyjnego po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
• 25 listopada 2015 r. – przyjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia braku mocy 

prawnej uchwał z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów TK 
oraz zwrócenia się do Prezydenta o powstrzymanie się od odbioru ślubowania 
od osób wskazanych w przedmiotowych uchwałach;

• 22 grudnia 2015 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konsty-
tucyjnym (Dz. z 2015 r., poz. 2217), zakładającej:
– podniesienie wymogów odnoszących się do qorum i większości, jaką mają 

być podejmowane uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK;
– przyznanie Sejmowi kompetencję do złożenia sędziego TK z urzędu,
– uchylenie przepisów regulujące procedurę wyboru sędziego TK
– wprowadzenie zasady, zgodnie z którą orzeczenia Trybunału wydawane 

w pełnym składzie zapadają większością 2/3 głosów, a terminy rozpraw 
albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyzna-
czane są według kolejności wpływu spraw do TK, zaś orzekanie w pełnym 
składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów TK.

• 28 stycznia 2016 r. – uchwalenie o prokuraturze i ustawę przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177 i 178), redefi -
niującą model funkcjonowania prokuratury m.in. przez:
– połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. 
– powołanie w Prokuraturze Krajowej specjalnego Wydziału Spraw We-

wnętrznych do spraw najpoważniejszych czynów przestępnych popełnio-
nych przez sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów proku-
ratury.
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• 22 lipca 2016 r. – uchwalenie ustawy Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1157), przewidującej:
– rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych w pełnym składzie, przewi-

dując, że wydanie orzeczenia w tym składzie wymaga udziału co najmniej 
jedenastu sędziów TK,

– wprowadzenie szereg innych zmian w zakresie postępowania przed TK, 
m.in. zasadę, zgodnie z którą nieobecność Prokuratora Generalnego na roz-
prawie wstrzymuje rozpoznanie sprawy, jeżeli z przepisów ustawy wynika 
obowiązek uczestnictwa w rozprawie,

– poszerzenie zakresu uprawnień Prezydenta RP wobec Trybunału Konsty-
tucyjnego, m.in. poprzez uzależnienie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
sędziego Trybunału przez Zgromadzenie Ogólne, na skutek prawomocnego 
orzeczenia dyscyplinarnego, od zgody Prezydenta RP, czy przez możliwość 
wnoszenia przez Prezydenta RP wiążących Trybunał wniosków o rozpo-
znanie sprawy w pełnym składzie,

– przywrócenie wymogu zwykłej większości głosów przy wydawaniu orze-
czeń, utrzymując przy tym zasadę wyznaczania rozpraw według kolejności 
wpływu wniosków.

• 30 listopada 2016 r. – uchwalenie:
– ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytu-

cyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2073), zakładającej powrót do rozwiązań 
wynikających z ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
i uregulowanie szeregu kwestii w sposób odmienny od zastosowanego 
w ustawach nowelizujących wymienioną ustawę w okresie VII kadencji 
Sejmu, jak i w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016 r.,

– ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2073). 

• 13 grudnia 2016 r. – uchwalenie:
– przepisów wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania 

przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego (Dz. U. poz. 2074).

– ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. poz. 2103), zakładającą m.in. wprowadzenie 
jawności oświadczeń majątkowych sędziów oraz obowiązku publikowania 
oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów w BIP, zmian w zakresie 
przedawnienia dyscyplinarnego.

• 23 marca 2017 r. – uchwalenie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 803), zakładającej:
– utratę przez dyrektorów sądów statusu organu sądu i ich podporządkowanie 

zwierzchnictwu Ministra Sprawiedliwości,
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– pozbawienie prezesa sądu i organów samorządu sędziowskiego jakiegokol-
wiek wpływu na obsadę stanowiska dyrektora sądu i odwołanie dyrektora,

– rezygnację z dotychczasowej procedury konkursowej przy obsadzaniu sta-
nowiska dyrektora sądu,

– rezygnację z enumeratywnego określenia przypadków, w których odwoła-
nie jest możliwe. Ponadto ustawa wprowadziła wymóg uprzedniej akcep-
tacji dyrektora dla wszelkich czynności wywołujących skutki fi nansowe 
nieujęte w planie fi nansowym sądu.

• 11 maja 2017 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Są-
downictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1139), przewidującej m.in.:
– zmiany w zakresie naboru do służby sędziowskiej, 
– uregulowanie statusu asesorów sądowych, 
– wprowadzenie nowego modelu szkolenia aplikantów, w tym odejścia od 

przyznania aplikantowi aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej statusu pra-
cownika sądu lub prokuratury.

• 12 lipca 2017 r. – uchwalenie:
– ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452), zakładającą m.in.: zmianę 
modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów, wprowadzenie 
nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością 
administracyjną sądów, zmianę w modelu wizytacji sądów powszechnych, 
poszerzenie zakresu możliwości korzystania z instytucji zwrócenia uwagi 
sędziemu pełniącemu funkcję związaną z wykonywaniem czynności ad-
ministracyjnych, zmiany zasad nabywania prawa do przejścia w stan spo-
czynku przez sędziów, zmianę przesłanek uprawniających do powołania na 
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, doprecyzowanie zasad składania 
przez sędziów (i prokuratorów) oświadczeń o stanie majątkowym i posze-
rzenie zakresu informacji zawartych w oświadczeniu, a także zobowiązanie 
do składania oświadczeń o stanie majątkowym dyrektorów i zastępców dy-
rektorów sądów.

– ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która zosta-
ła zawetowana przez Prezydenta RP. Ustawa ta zakładała podział zmianę 
trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów, 
wprowadzenia nowych zasad dokonywania przez Krajową Radę Sądow-
nictwa oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie, a także 
podział w tym celu Krajowej Rady Sądownictwa na dwa zgromadzenia.

• 20 lipca 2017 r. uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładającej m.in.:
– przeniesienie w stan spoczynku w dniu następującym po dniu wejścia w ży-

cie ustawy wszystkich sędziów, za wyjątkiem tych, którzy zostaną wskaza-
ni przez Ministra Sprawiedliwości w specjalnym obwieszczeniu, 
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– wygaśnięcie stosunków pracy pracowników Sądu Najwyższego, niebędą-
cych sędziami,

– daleko idące zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, 
w tym sędziów Sądu Najwyższego,

– przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości bardzo szerokich kompetencji nad-
zorczych nad Sądem Najwyższym. 

• 24 lipca 2017 r. – ogłoszenie przez Prezydenta RP decyzji w przedmiocie skie-
rowania do ponownego rozpatrzenia (zawetowania) ustawy o Sądzie Najwyż-
szym i zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zapowiedź zgło-
szenia własnych projektów tychże ustaw w terminie dwóch miesięcy,

• 26 września 2017 r. do – wniesienie przez Prezydenta RP projektów ustaw 
o Sądzie Najwyższym i o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, 
zakładających m.in.:
– wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami przez 

Sejm RP,
– wprowadzenie możliwości szerokiego korygowania prawomocnych orze-

czeń sądowych za pomocą skargi nadzwyczajnej, 
– istotną przebudowę postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przed-

stawicieli innych zawodów prawniczych, 
– przebudowę struktury Sądu Najwyższego i modyfi kację statusu sędziów 

Sądu Najwyższego, w tym przez obniżenie wieku przechodzenia w stan 
spoczynku.

Działania legislacyjne w zakresie odnoszącym się do polityki karnej

• 15 stycznia 2016 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz nie-
których innych ustaw (Dz. z 2016 r., poz. 147), regulującej zasady prowadzenia 
kontroli operacyjnej w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzo-
nych przez Policję, Straż Graniczną, Wywiad Skarbowy, żandarmerię Wojskową, 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

• 12 lutego 2016 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. 
poz. 189), przewidującej zmianę przesłanek wydłużenia okresu przedawnienia 
karalności przestępstw w sytuacji, gdy w sprawie wszczęto postępowanie karne.

• 11 marca 2016 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437), przywraca-
jącej obowiązujący do dnia 30 czerwca 2015 r. kontradyktoryjno-inkwizycyjny 
model jurysdykcyjnego postępowania karnego oraz funkcjonalnie z nim połą-
czony rozpoznawczy charakter postępowania przygotowawczego, przewidują-
cy utrwalenie dowodów

• 10 lutego 2017 r. Sejm RP – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 244), przewidującej wprowa-
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dzenie do Kodeksu karnego nowych typów czynów zabronionych związanych 
z wyłudzaniem podatku VAT oraz typów odwołujących się do tzw. fałszu ma-
terialnego dokumentu oraz tzw. fałszu intelektualnego.

• 23 marca 2017 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustawy (Dz. poz. 966), wprowadzającej nowe typy czynów 
zabronione oraz podniesienia dolnej granicy zagrożenia karą przy niektórych 
przestępstwach drogowych oraz wydłużającej terminy przedawnienia karalno-
ści wykroczeń;

• 2 października 2017 r. – upublicznienie projektu ustawy o zmianie ustawy 
Kodeks karny, przewidującego wprowadzenie obligatoryjnego środka karne-
go zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym lub zbliżania się do pokrzyw-
dzonego, wprowadzenie nowej formy recydywy odnoszącej się do sprawców 
przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz 
podniesienie granic ustawowego zagrożenia karą w przypadku przestępstw 
bezprawnego pozbawienia wolności i zgwałcenia.

Dzia łania legislacyjne w zakresie odnoszącym się 
do praw obywatelskich

• 13 grudnia 2016 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadze-
niach, wprowadzającej instytucję zgromadzeń cyklicznych i ograniczenia w za-
kresie organizowania innych zgromadzeń w miejscu i czasie tych zgromadzeń

• 18 marca 2016 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, regulującej procedurę wniesienia 
rozpoznania wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następują-
cych osób objętych immunitetem procesowym Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, posłów i senatorów, Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
Rzecznika Praw Dziecka.

Działania legislacyjne w zakresie odnoszącym się do statusu 
funkcjonariuszy i pracowników służb i urzędów państwowych

• 7 stycznia 2016 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej 
zmieniającej zasady zatrudniania i wynagradzania osób na wyższych stanowi-
skach w służbie cywilnej oraz zniesienia Rady Służby Cywilnej

• 16 listopada 2016 r. – uchwalenie ustaw o Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz przepisów ją wprowadzających, przewidujących powołanie Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej w miejsce administracji podatkowej, kontroli skarbowej, 
i Służby Celnej w celu skonsolidowania administracji;
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• 16 grudnia 2016 r. – uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich ro-
dzin, przewidującej ponowne ustalanie świadczeń emerytalnych i rentowych 
osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

• 16 marca 2017 r. – wniesienie projektu o zmianie ustawy o służbie zagranicz-
nej oraz niektórych innych ustaw, przewidującej m.in. określenie zadań służby 
zagranicznej, modyfi kację katalogu osób wchodzących w skład służby, objęcie 
ustawą pracowników wykonujących zadania ministra właściwego do spraw 
członkostwa RP w UE i wprowadzenia negatywnej przesłanki zatrudnienia 
w służbie zagranicznej, którą stanowi praca, służba lub współdziałanie z orga-
nami bezpieczeństwa



Referaty, listy, wystąpienia i przemówienia 

Referat Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej 
pt. „Osoba i czyn w państwie demokratycznym i prawnym 
– Wolność i odpowiedzialność”. 
Warszawa, 11 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Uczestnicy Forum Debaty Publicznej!
Z satysfakcją przyjęłam propozycję udziału w niniejszej konferencji, której ce-

lem jest wymiana poglądów na temat relacji pomiędzy prawem i moralnością oraz 
etycznych źródeł prawa. Staję przed Państwem nie tylko jako Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego, lecz przede wszystkim jako teoretyk prawa i zarazem sędzia. Z tej 
właśnie perspektywy chcę spojrzeć na zagadnienia, które wydają się na pierwszy rzut 
oka górnolotne i abstrakcyjne, a tymczasem powinny być nam wszystkim bliskie, 
gdyż dotyczą fundamentów, na których wznosi się cały gmach naszego państwa.

Zacznę od stosunkowo prostej refl eksji: jako zjawisko społeczne, państwo 
może istnieć i funkcjonować tylko dzięki prawu. Jak wskazuje amerykański fi lozof 
prawa Lon Fuller, istota prawa nie jest niczym skomplikowanym, chodzi bowiem 
o zbiór zasad umożliwiających ludziom bezkonfl iktowe współżycie i współpra-
cę1. Nastawienie prawa na uregulowanie stosunków społecznych odróżnia je od 
moralności, która dotyczy wyłącznie stosunku jednostki do jej własnych czynów. 
Formułę rozgraniczającą oba te systemy zawdzięczamy znanemu na całym świecie 
profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego, Leonowi Petrażyckiemu. Uważał on, że 
prawo i moralność podporządkowane są innego rodzaju imperatywom. Norma mo-
ralna – np. nakazująca pomoc słabszym – wyznacza określony nakaz postępowania 
autorytatywnie, lecz bezroszczeniowo. Norma prawna wyraża zaś inną jakość: na-
kazowi postępowania towarzyszy bowiem przyznane komu innemu uprawnienie. 
Świadomość własnych praw – powiada Petrażycki – charakteryzuje ludzi wolnych 
i przedsiębiorczych. To nie moralność, ale właśnie prawo jest więc koniecznym 
oparciem dla istnienia demokratycznego państwa. To w nim właśnie powinniśmy 
poszukiwać ugruntowania jego pomyślności i dalszego rozwoju.

Oczywiście w tym miejscu każdy zapewne zaprotestuje: jak to? A więc można 
prawnie uregulować wszystko i w każdy sposób? Kluczem do odpowiedzi jest idea 
prawa naturalnego. Nie ma epoki, w której nie byłaby ona „odkrywana na nowo”. 
Prawo naturalne traktuje się różnie. Jego źródłem niektórzy czynią Boga, inni zaś 
rozum lub naturę ludzką. Zasady składające się na prawo naturalne mogą być mniej 

1 L. Fuller, Anatomia prawa, Lublin 1993, s. 14–15.
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lub bardziej szczegółowe, podobnie jak sposób ich ustalania. Jedni uważają, że 
prawo naturalne jest czymś stałym i zadanym, inni – że ma zmienną treść i ewolu-
uje. Współczesne państwo polskie nie musi tych kwestii rozstrzygać. Konstytucja 
stawia zresztą „kropkę nad i” w samej preambule, sygnalizując niejedno źródło 
fundamentalnych wartości porządku prawnego. Od ustrojodawcy i ustawodawcy 
możemy jednak wymagać warunków do otwartej debaty, która da odpowiedź na 
pytanie: jakiego prawa chcemy?

Koncepcja prawa naturalnego jest użyteczna pod warunkiem otwartego jego 
potraktowania, bez prób podporządkowania go moralności, i to zwłaszcza rozu-
mianej w jeden sposób. Wartości, których poszukujemy i które chcemy rozpoznać 
w obowiązującym dzisiaj prawie, są najniższym, wspólnym mianownikiem. Wię-
cej nam nie potrzeba. Użyteczność doktryn prawnonaturalnych polega bowiem nie 
na tym, aby usprawiedliwiać nieprzestrzeganie prawa, które obowiązuje, lecz na 
tym, aby członkom wolnego, pluralistycznego społeczeństwa pozwolić zachować 
zdrowy dystans do kreowanych przez nie nakazów, zakazów i upoważnień, zaś 
piastunom władzy publicznej przypominać o tym, że ich mandat nie jest niczym 
nieograniczony. W 1946 r. niemiecki fi lozof prawa, Gustav Radbruch następują-
co podsumował ten sposób rozumowania: „…[T]am, gdzie nigdy nie dąży się do 
sprawiedliwości, gdzie równość będąca rdzeniem sprawiedliwości odrzucona jest 
świadomie przy stanowieniu prawa pozytywnego, tam trudno mówić, że ustawa 
jest jedynie «prawem niesprawiedliwym», gdyż traci ona w ogóle naturę prawa”2. 
Przynajmniej te dwie wartości, przywołane wprost przez Radbrucha – sprawiedli-
wość i równość – muszą być zagwarantowane przez prawo pozytywne, jakiekol-
wiek by ono było.

Postawmy zatem pytanie, jak wartości przyobleczone w postać prawa natural-
nego powinny oddziaływać na funkcjonowanie naszego państwa? W tym miejscu 
chciałabym otwarcie dać wyraz przekonaniu, że rzeczywistym depozytariuszem 
wartości wyrażanych przez wspomnianą ideę są sędziowie, oni bowiem – w myśl 
monteskiuszowskiej formuły trójpodziału władz – są najbliżej ludzkich spraw. Im 
więc chciałabym poświęcić końcową część mojego wystąpienia.

Relację pomiędzy sędzią a prawem naturalnym można zrozumieć jedynie wtedy, 
kiedy zrozumie się istotę misji sądownictwa. Już Arystoteles w „Etyce Nikomachej-
skiej” zauważył, że prawo stanowione, chociaż także jest ono wyrazem swoiście poj-
mowanej sprawiedliwości, wymaga niekiedy korekty ze strony sędziego: „…[S]łuszną 
jest rzeczą, by tam, gdzie ustawodawca coś opuścił i przez sformułowanie ogólne po-
pełnił błąd, uzupełnić ten brak orzekając tak, jakby ustawodawca sam orzekł, gdyby 
był przy tym obecny”. Sędzia nie jest urzędnikiem, lecz piastunem władzy o roli wcale 
nie pośledniejszej, niż przypisana legislatorowi. Stosowanie prawa nigdy nie polega 
wyłącznie na odtwarzaniu woli ustawodawcy, lecz pozwala złożyć z rozproszonych 

2 G. Radbruch, Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo [Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches 
Recht], przekł. Cz. Tarnogórski, w: M. Szyszkowska, Zarys fi lozofi i prawa, Białystok 2000, s. 262.
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przepisów prawnych operatywną całość. Wspomniany już Lon Fuller w „Moralności 
prawa” słusznie wyłuszczył szczególną odpowiedzialność władzy sądowniczej, która 
polega na tym, aby z kilku możliwości rozstrzygnięcia danej sprawy wybrać najlepsze 
rozwiązanie, godzące sprzeczne interesy. Powiem więcej: w państwie, które nie traktuje 
obywatela przedmiotowo, jako środek do osiągania celów bliskich rządzącym, sędzia 
powinien być upoważnionym i gotowym do tego, aby – w sytuacji zagrożenia dla nie-
zbywalnych dóbr prawnych – w imię wyższych praw stawić czoła niesprawiedliwemu 
prawu pozytywnemu.

Słowa te kieruję do obecnych świadoma ich wagi. Żyjemy dzisiaj w państwie 
demokratycznym. Jednak parafrazując słowa Pana Prezydenta, „wolność nie jest 
dana raz na zawsze”. Potrzebujemy wolności w wymiarze kolektywnym – jako 
państwo, ale w nie mniejszym stopniu także w wymiarze indywidualnym – jako 
obywatele. Wolność może być ograniczana przez czynniki zewnętrzne lub we-
wnętrzne. Najlepiej pojęty interes Rzeczypospolitej wymaga zatem wzmocnienia, 
a nie ograniczenia władzy sądowniczej, jak bowiem trafnie zauważa Fuller, „sędzia 
nie może działać uczciwie i sprawiedliwie, jeśli jest podporządkowany zewnętrz-
nym naciskom”3. Mając tego świadomość, z zaniepokojeniem dostrzegam wprowa-
dzanie regulacji prawnej, która krok po kroku rozmywa i tak już nieostrą granicę 
pomiędzy władzą wykonawczą i sądowniczą. Kolejna nowelizacja prawa o ustroju 
sądów powszechnych umożliwi wkrótce Ministerstwu Sprawiedliwości nieograni-
czone przeglądanie akt spraw prowadzonych przez konkretnych sędziów oraz ich 
inwigilację bez formalnego podjęcia czynności dyscyplinarnych. Jako obywatelowi 
RP i sędziemu wolno mi zapytać, jaki jest cel tych działań?

Tendencje, o których dopiero co wspomniałam, są niebezpieczne. Sędzia po-
zbawiony godności należnej jego urzędowi i objęty specjalnym nadzorem innej 
władzy, zwłaszcza egzekutywy, przestanie myśleć o interesie prawa i obywateli, 
stanie się zaś jedynie potulnym urzędnikiem gotowym wykonywać płynące z góry 
dyspozycje z myślą o interesie własnym. Będzie on przypominać jedynie nocne-
go stróża, wprawdzie jakoś czuwającego nad przestrzeganiem ustalonego porząd-
ku, ale nieuczestniczącego w jego kreowaniu. To nie jest właściwa rola „trzeciej 
władzy” w państwie demokratycznym. Ustrój, w jakim szczęśliwie przyszło nam 
żyć, potrzebuje sędziego-arbitra – rozstrzygającego spór w sposób wolny od naci-
sków i przy tym niewahającego się bronić imponderabiliów: godności i wolności 
człowieka, proporcjonalności, równości oraz sprawiedliwości. Apeluję do innych 
władz RP i do obywateli o więcej zaufania dla sądów w wolnej Polsce XXI wieku. 
Jedynie sędzia obdarzony waszym zaufaniem będzie w stanie czynić to, do czego 
został powołany: ius dicere – co na język polski tłumaczy się jako „orzekać”, choć 
dosłownie zwrot ten oznacza „głosić prawo”.

Dziękuję Państwu za uwagę!

3 L. Fuller, Anatomia…, s. 28.
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Słowo wstępne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
na 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego.
Zielona Góra, dnia 17 września 2015 r.

Szanowni Państwo!
W pierwszych słowach chciałabym gorąco podziękować za zaproszenie mnie 

na 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. Jako sędzia oraz Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego, dostrzegam pierwszorzędne znaczenie Konstytucji oraz prawa 
konstytucyjnego. Polityka i prawo – szczególnie konstytucyjne – to są moim zda-
niem odrębne dziedziny, niemniej jednak byłoby hipokryzją twierdzenie, że poli-
tyka w ogóle nie oddziałuje na jurysprudencję. Dlatego też właściwe rozważania 
na temat prawa wyborczego pozwolę sobie poprzedzić krótkim odniesieniem do 
tematów, które w jakiś sposób dotyczą działalności Sądu Najwyższego oraz sądów 
i trybunałów w ogóle w bieżącym dyskursie politycznym.

Polska i cała Europa znajduje się dzisiaj w niezwykle niebezpiecznym momen-
cie swoich dziejów. Kryzys, którego jesteśmy świadkami, wynika z symboliczne-
go transferu punktu ciężkości procesów społeczno-gospodarczych z zachodu na 
wschód. Manifestuje się on na wielu poziomach. Na poziomie psychologiczno-
-intuicyjnym jego przejawem jest utrata przez społeczeństwa UE – w tym nasze 
– przekonania o prawomocności fundamentów ustroju demokratycznego. Krótko 
mówiąc, generalnie uważa się, że dystrybucja dóbr (niekoniecznie mam na myśli 
przepływy fi nansowe) jest dokonywana niesprawiedliwie, a przyczyn utraty do-
tychczasowej pozycji świata zachodniego ludzie dopatrują się w nieefektywności 
systemu prawnego. Jak więc zwykle bywa w takich wypadkach – a było już ich 
w historii niemało – chcieliby kogoś, kto zagwarantuje przywrócenie „słusznego 
ładu”. Duch naszych czasów tchnie ochlokracją, której kresem może być niestety 
jakaś forma dyktatury, rządów autorytarnych.

Diagnozę sytuacji i środki zaradcze uważam za błędne. Przyczyny kryzysu 
świata zachodniego – zaś w szczególny sposób Europy – polegają bowiem nie na 
tym, że system, jaki wypracowaliśmy, jest nieefektywny, lecz na tym, że przesta-
liśmy wierzyć w nasze własne wartości. A one są proste. Jedną z podstawowych 
jest zaufanie, które jest niezwykle istotnym fundamentem funkcjonowania przede 
wszystkim konstytucyjnego systemu organów władzy. Podział bowiem i równowa-
ga władz, o którym mowa w art. 10 Konstytucji RP, nie zakładają ich rywalizacji, 
lecz przyjazną współpracę. Warto cały czas przypominać, że władza ustawodaw-
cza, wykonawcza i sądownicza są rozdzielone po to, aby zapobiec tyranii, która 
ostatecznie obraca się przeciwko interesom jednostki. Aby ze sobą współpracować 
dla dobra ogółu, poszczególne władze muszą sobie nawzajem ufać. To zaś mię-
dzy innymi oznacza, że nie powinny próbować przekraczać tej cienkiej granicy, 
jaka dzieli poszczególne funkcje polegające odpowiednio na stanowieniu prawa, 



22

REFERATY, LISTY, WYSTĄPIENIA I PRZEMÓWIENIA

wykonywaniu ustaw i rozsądzaniu sporów. Jest to dla stabilności ustroju państwa 
i kondycji jednostek niezwykle istotne.

Mając w pamięci treść art. 10 i 173 Konstytucji, tak silnie akcentujące separację 
władzy sądowniczej od pozostałych, z niemałym niepokojem słucham utyskiwań ze 
strony polityków aspirujących do wysokich urzędów, którzy z rzekomej inercji i bez-
duszności sądownictwa czynią motyw przewodni swojej kampanii wyborczej. Oto 
z ust poważnego polityka – skądinąd niegdyś noszącego togę z fi oletowym żabotem 
– padł ostatnio pomysł utworzenia „Izby Wyższej” w Sądzie Najwyższym, zdolnej 
unieważnić każdy wyrok. Nie przeczę, że sędziowie niekiedy się mylą, gdyż są ludź-
mi, ale od tego właśnie są środki odwoławcze, których rozpoznanie kiedyś i gdzieś 
musi się kończyć. Pomysł, o którym mowa, dowodzi skrajnej nieufności i w razie 
jego urzeczywistnienia prowadziłby do swego rodzaju „prawnej anarchii”, ponieważ 
zasadza się on na kasowaniu wyroków „niesprawiedliwych” oraz akcentuje sposób 
powoływania przez Prezydenta „sędziów” owej planowanej „Izby” nie tylko spośród 
zawodowych prawników. Otóż i to znamy z czasów bynajmniej niebliskich demo-
kracji, by przytoczyć tylko sędziów ludowych po rewolucji bolszewickiej czy też 
słynną Ofi cerską Szkołę Prawniczą, nazywaną krótko „szkołą Duracza”. Czemu więc 
miałaby służyć owa przedziwna Izba, jeżeli nie swoistemu temperowaniu władzy 
sądowniczej i złożeniu pełni kompetencji w ręce egzekutywy?

Przypomnijmy słowa samego twórcy idei trójpodziału władz Monteskiusza, 
który pisząc „O duchu praw” słusznie zauważa rzecz następującą: „W państwach 
despotycznych władca może sądzić osobiście. Nie jest to możliwe w monarchii; 
naruszałoby to jej ustrój: skoro by ten sposób podano w zależność i unicestwiono 
pośrednie władze, niebawem zanikłyby wszelkie formalności sądzenia; lęk ogar-
nąłby wszystkie umysły; wszystkie twarze okryłyby się bladością; znikłyby zaufa-
nie, honor, miłość, bezpieczeństwo, słowem monarchia.” Słowa te, pisane na długo 
przed rewolucją przez francuskiego arystokratę marzącego o zaprowadzeniu mo-
narchii konstytucyjnej, dzisiaj trzeba odnosić bezpośrednio do demokracji. Niech 
więc słowa barona de Montesquieu będą i dla nas ludzi współczesnych przestrogą.

Oczywiście nie chciałabym, aby z mojego wystąpienia wynikało swoiste „sa-
mozadowolenie” z tego, jak my prawnicy radzimy sobie z wyzwaniami, przed ja-
kimi staje współczesne państwo polskie. Wątpliwości jest bez wątpienia niemało. 
Kilka miesięcy temu, w moim wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego poruszyłam problem stosunku sądownictwa do szeroko 
pojętych roszczeń reprywatyzacyjnych. Podkreśliłam wówczas, że moim zdaniem 
potrzeba nam bardziej zrównoważonego podejścia do problemu ochrony własności, 
która bywa traktowana dość jednostronnie – mianowicie interes publiczny w kolizji 
z interesem prywatnym niejako z założenia musi ustąpić jako „mniej ważny”. Uzna-
łam za ważne uzgodnienie przez sądy oraz Trybunał Konstytucyjny linii orzeczni-
czych, tak aby zapewnić należytą ochronę słusznym interesom ogólnym.



23

REFERATY, LISTY, WYSTĄPIENIA I PRZEMÓWIENIA

To stanowisko chciałabym zdecydowanie podtrzymać, a nawet wzmocnić, przy 
okazji wyjaśniając, że nie postuluję bynajmniej usankcjonowania komunistycznego 
bezprawia. Nie możemy jednak zamykać oczu na to, że państwo nie nabywa praw 
„dla samego siebie”. Benefi cjentami praw składających się na mienie publiczne 
są wszyscy obywatele. Z tego punktu widzenia powinno dojść do głębszej korek-
tury być może nie tylko orzecznictwa, ale i obowiązujących norm prawnych, i to 
w dwóch kierunkach.

Po pierwsze, należy zdecydowanie sprzeciwić się możliwości nieograniczo-
nego w czasie stwierdzania nieważności ostatecznych decyzji administracyjnych, 
mocą których doszło do wywłaszczenia. Byłych właścicieli może i należy chronić, 
ale nie za wszelką cenę i każdym kosztem; nie może być obowiązku zwrotu mająt-
ku, który służy celom publicznym. Mój najgłębszy sprzeciw budzi możliwość „za-
dośćuczynienia” roszczeniom poprzez zwrot np. nieruchomości szkolnych, placów 
i parków publicznych, czego świadkami niestety jesteśmy dzisiaj w Warszawie. 
Pamiętajmy, że demokratycznym państwem prawnym jesteśmy zaledwie od roku 
1990, a obecna Konstytucja obowiązuje od 1997 r. Współczesnego modelu praw-
nego nie możemy odnosić do zdarzeń sprzed wielu dziesięcioleci.

Po drugie, chciałabym z tego miejsca zachęcić sędziów i sądy do śmielszego 
wykorzystania instrumentarium Konstytucji w celu ochrony interesu publicznego 
w granicach tego, co już obecnie mamy – a nie jest tego wcale mało. Konstytucja 
moim zdaniem nie zakazuje ważyć wartości, np. dobra wspólnego (art. 1) i ochrony 
własności (art. 21). Kiedy natomiast ustrojodawca deklaruje, że odszkodowanie za 
wywłaszczenie ma być „słuszne”, to przecież nie oznacza, że zawsze jest ono „peł-
ne”. Myślę, że właśnie takie konferencje jak ta najlepiej służą wyjaśnianiu zasad, 
które wydawałoby się są oczywiste, lecz niekoniecznie dla każdego widoczne na 
pierwszy rzut oka.
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP 
na konferencji KRS, RPO i Stowarzyszenia Sędziów Themis 
pt. „Niezależność sądownictwa jako gwarant praw 
i wolności jednostki”. Warszawa, 24 listopada 2015 r.

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Rzecznicy, Prezesi Sądów i Sędziowie! 
Szanowni Zebrani!

Przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania uczyniono kwestię niezależności 
sądownictwa, i to w relacji do problemu absolutnie fundamentalnego, a mianowicie 
statusu jednostki. Trudno o inny temat do dyskusji, który równie blisko dotykałby 
każdego z nas. Cóż bowiem jest cenniejszego, niż zagwarantowanie praw i wolno-
ści człowieka? I to zwłaszcza z punktu widzenia sądów, które w istocie istnieją wła-
śnie po to, aby chronić wolność jednostki przed samowolą innych ludzi oraz władz?

Mówiąc o jakimkolwiek zagadnieniu, nawet na pozór dość abstrakcyjnym, 
prawnik musi zacząć od defi nicji pojęć. Korzenie idei niezależności sądownictwa 
tkwią w trójpodziale władz. Jeżeli głębiej zastanowimy się nad tym, dlaczego sądy 
mają być niezależne, to widzimy, że dlatego, aby mogły ze spokojem i rozwagą 
sprawować swoją władzę, która – tak przynajmniej zdaniem Monteskiusza – jest 
„poniekąd żadna”, polega bowiem „tylko” na rozstrzyganiu indywidualnych spraw 
i sporów. Ta konstatacja wydaje się jedynie intelektualną prowokacją. W trakta-
cie „O duchu praw” słynny myśliciel podkreślał niejeden raz, iż „sądy wydawane 
przez władcę stanowiłyby niewyczerpane źródło niesprawiedliwości i nadużyć” 
i dlatego tylko „w państwach despotycznych władca może sądzić osobiście”. Krót-
ko mówiąc, pratwórca koncepcji trójpodziału widział w niezależności sądownictwa 
fundament legitymizacji wszelkiej władzy, a jednocześnie najistotniejszy z hamul-
ców ustrojowych, które zapobiegną staczaniu się państwa w stronę tyranii.

W tym miejscu pojawia się pytanie, jak Monteskiuszowska wizja niezależno-
ści sądów od „władcy” przekłada się na współczesny ustrój demokratyczny? Otóż 
źródło władzy we współczesnym państwie jest teoretycznie tylko jedno: jest nim 
naród-suweren. Stąd aporia pomiędzy tą jednolitością a trójpodziałem władz, która 
jest jednak wytłumaczalna i przezwyciężalna, na co trafnie wskazuje zwłaszcza 
Immanuel Kant i kontynuatorzy jego myśli. Jeżeli mianowicie państwo ma usza-
nować status jednostki ludzkiej, to pomiędzy organami władzy publicznej musi ist-
nieć zarówno rozdzielenie funkcji, jak i element wzajemnej kontroli i powściągania 
uprawnień. Władza bowiem podzielona nie stanie się omnipotentna.

Czy sądy w Polsce są niezależne? Na poziomie norm konstytucyjnych – jak naj-
bardziej. O niezależności sądów mowa w ustawie zasadniczej kilkakrotnie, przede 
wszystkim w art. 173, 178 i 186. Ustrojodawca rozgranicza przy tym atrybuty nie-
zależności i niezawisłości, ten ostatni przypisując sędziom, a nie sądom, mimo że 
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w ostatecznym rozrachunku sąd na pewno nie może być niezależny bez niezawi-
słych sędziów. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego często powtarza się 
teza o utożsamieniu niezależności sądów z ograniczeniem do minimum wpływu na 
nie ze strony innych władz oraz z ustanowieniem swoistego monopolu na sprawo-
wanie wymiaru sprawiedliwości. Podstaw obowiązywania tych zasad poszukuje 
się nie tylko w autonomicznym porządku konstytucyjnym, lecz również – a może 
przede wszystkim – poza nim, w ramach standardów prawnych Europejskiej kon-
wencji praw człowieka oraz Rady Europy.

Hipokryzją z mojej strony byłoby jednak twierdzenie, że nic nie powinno bu-
dzić naszego niepokoju. Powody do niego są bowiem wszystkim wiadome, i to tak 
naprawdę od dawna. Teraz, kiedy barometr nastrojów społecznych w całej Europie 
wychyla się znów w stronę „burz i naporu”, emocje narosłe wokół przekonania 
o nieefektywności demokracji jak mało kiedy nie sprzyjają trzeźwej ocenie sytu-
acji. Dotyczy to zwłaszcza Polski, której tradycje demokratyczne bynajmniej nie są 
tak silne, jak zwykliśmy sobie wmawiać (ani Pierwsza, ani Druga Rzeczpospolita 
nie były demokracjami, nawet jeśli z racji ich republikańskiej formy rządów nosiły 
w sobie pierwiastek demokratyzmu). Sądy są – czy tego chcemy, czy nie – jedną 
z pierwszych ofi ar anarchizacji nastrojów społecznych.

Jeżeli diagnoza sytuacji ma być pełna, trzeba wskazać przyczyny grożącego 
nam zła. Widzę dwie: niski stopień rozwoju tzw. społeczeństwa obywatelskiego 
oraz stopniowe psucie instytucji prawnych. Z pierwszym z tych elementów „na 
poczekaniu” nie da się zrobić wiele. Część Polaków nie traktuje niestety państwa 
jako dobra wspólnego, a przy braku potrzeby zaangażowania w sprawy publicz-
ne niezwykle łatwo utrwala się pogląd o istnieniu sędziowskiej „mafi i w togach”. 
Jednak z drugim ze wskazanych problemów – przy uświadomieniu sobie, na czym 
polega – można próbować walczyć.

W ciągu ostatnich lat do polskiego ustawodawstwa wprowadzono wiele insty-
tucji, które budzą kontrowersje w kontekście niezależności sądów. Jedną z najda-
lej idących jest powołanie shierarchizowanego i podporządkowanego Ministrowi 
Sprawiedliwości pionu administracyjno-obsługowego, z dyrektorami sądów jako 
menedżerami mającymi odciążyć prezesów. Idea może i jest słuszna, ale sposób jej 
realizacji już niekoniecznie, skoro prezesi sądów nie mają bezpośredniego wpły-
wu na funkcjonowanie tej sfery funkcjonowania podległych im instytucji. Coraz 
większy nacisk kładzie się również na instrumenty nadzorcze, stale dążąc do ich 
wzmacniania.

Jako odpowiedzialni obywatele, powinniśmy zacząć od rzetelnej analizy 
orzecznictwa trybunalskiego, które słusznie dotychczas słusznie traktowano jako 
punkt odniesienia przy przeprowadzeniu wszelkich reform. Przechodziła ona roz-
maite koleje, niemniej jednak w wyrokach wydanych w sprawach o sygnaturach 
U 9/13 oraz Kp 1/14 (dotyczących dostępu do akt spraw sądowych) bardzo mocno 
wybrzmiał sygnał, że nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami ma swoje gra-
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nice i nie można go dowolnie rozciągać. Nie jest zatem możliwe wykorzystanie 
każdego środka prowadzącego do celu, jakim jest wzmocnienie oddziaływania po-
lityków na sędziów i sądy, zwłaszcza gdyby miało to wywołać „efekt mrożący”. 
Uzasadnienie wyroku w sprawie Kp 2/05 zawiera z kolei wyraźne zastrzeżenie, 
że niedopuszczalne konstytucyjnie byłoby oddziaływanie na niezawisłość sędziów 
i niezależność sądów za pomocą ograniczenia, blokowania lub zwiększania środ-
ków fi nansowych na działalność sądów w zakresie, w jakim od ich wysokości 
zależy liczba zatrudnionych sędziów wrelacji do zakresu zadań sądów. Trybunał 
Konstytucyjny nakazuje tym samym stabilność oraz przewidywalność poziomu fi -
nansowania sądownictwa ze środków publicznych.

Czy zatem mamy niezależne sądy? I tak, i nie. Z jednej strony jest dobra regu-
lacja konstytucyjna, z drugiej natomiast wysoki stopień nieufności wobec sądów 
oraz sędziów, w mojej ocenie absolutnie niezasłużony, ale widoczny w kolejnych 
zmianach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. W wyniku niepokojącej 
tendencji rozwoju prawa w ostatnich kilku latach, o czym była mowa, sądy po-
wszechne będą miały tyle rzeczywistej niezależności, ile dobrej woli będzie miała 
władza wykonawcza. Oby jej tylko nie zabrakło!

Nie wiemy, jaka przyszłość czeka nasz kraj. Bardzo możliwe, że ów stopień 
niezależności sądów, jakiego „dorobiliśmy się” w ciągu ostatnich 25 lat, jest mak-
simum tego, na co nas jako społeczeństwo stać. Być może do prawdziwych zmian 
na lepsze musimy dojrzeć poprzez kryzys i autorefl eksję. Jedno wydaje się pewne: 
niezależność to rewers odpowiedzialności za siebie. Nie będziemy zatem mieć nie-
zależnych sądów bez potraktowania sądownictwa zarówno w pojęciu funkcjonal-
nym, jak i organizacyjno-ustrojowym, jako władzy odrębnej od innych.

Dziękuję Państwu za uwagę!
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Słowo wstępne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na konferencji KRS. Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Szanowni Państwo!
Dziękując za możliwość wygłoszenia słowa wstępnego na dzisiejszej konfe-

rencji, chciałabym odnieść się do zagadnień, które ostatnimi czasy stają się bar-
dziej aktualne, niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 26 lat. Podzielę się z Państwem 
moimi refl eksjami na temat zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 
W szczególny zaś sposób interesuje mnie, gdzie leżą ich „linie graniczne”, których 
w trosce o konstytucyjną tożsamość Rzeczypospolitej przekroczyć nie wolno.

Od wielu miesięcy podkreślałam w swoich publicznych wystąpieniach mój 
niepokój o stan nastrojów społecznych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. 
Doświadczamy kolejnego w historii – i to bardzo głębokiego – kryzysu demokra-
cji. Bez cienia satysfakcji konstatuję, że bardzo szybko potwierdziła się moja teza 
o władzy sądowniczej jako pierwszej ofi erze zmian na „politycznym fi rmamencie” 
RP. Sędziów i sądy wciąga się dzisiaj do samego epicentrum sporu, stawia pod prę-
gierzem jako rzekomo przewodzących opozycji, utrudniających rządy, uwikłanych 
w zależność od partii lub wręcz skorumpowanych. To nie są jedynie przypadkowe 
wypowiedzi pojedynczych osób sprawujących władzę, lecz skrajnie nielojalna wo-
bec społeczeństwa strategia erystyczna. Sądy nigdy nie będą stroną w partyjnych 
rozgrywkach, chociaż mogą być – i niestety na naszych oczach stają się – igrasz-
ką w rękach niczym (we własnym pojęciu ) nieograniczonej egzekutywy. Jest to 
niebezpieczna gra. Władze zostały rozdzielone po to, aby zapobiec tyranii, która 
ostatecznie obraca się przeciwko interesom zarówno społeczeństwa, jak i nieświa-
domych podejmowanego ryzyka rządzących. Pełne i bezdyskusyjne poszanowanie 
zasad zapisanych w art. 10 i 173 Konstytucji stanowi klucz do utrzymania stabilno-
ści naszego Państwa i zabezpieczenia kondycji jednostek.

Dyskutując o niezależności sądów i niezawisłości sędziów, nie sposób nie przy-
pomnieć znaczenia obu pojęć. Jak wszyscy wiemy, nie są one tym samym, chociaż 
pozostają nierozdzielnie ze sobą sprzężone. Niezależność jest cechą instytucji, nie-
zawisłość – osób sprawujących władzę sądowniczą. Zakotwiczeniem obu zasad 
w polskim systemie prawnym jest Konstytucja, a w jej ramach odpowiednio m.in. 
art. 173 i 178, jednak w doktrynie i orzecznictwie – szczególnie Trybunału Kon-
stytucyjnego (wspomnę jedynie o postanowieniu z dnia 30 października 2006 r. 
o sygn. S 3/06) – wielokrotnie zwracano uwagę na ich aspekt międzynarodowy, 
wynikający z uregulowań zarówno Europejskiej Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności, jak i ONZ-owskiego Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych. Są to zatem wartości nie do przecenienia, bo-
wiem państwo, które należy do obu tych aktów i aspiruje do miana demokratyczne-
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go, po prostu nie może pozbawić obywateli dostępu do sądu, który jest niezależny 
i orzeka w składzie niezawisłych sędziów.

W publicznym dyskursie ostatnich lat zwracano uwagę na formalne gwarancje 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ich referowanie nie jest moim celem, 
ponieważ na pewno będzie to przedmiot wielu pogłębionych wystąpień w trakcie 
naszego dzisiejszego spotkania. Chciałabym zatem zwrócić uwagę na trzy wybrane 
elementy składowe omawianych zasad.

Po pierwsze, wielką troską wszystkich uczestników publicznej debaty na temat 
kondycji sądownictwa powinien być jego ustrój. Nie jest rzeczą obojętną ani nadzór 
nad sądami, ani struktura organizacyjna sądów. Decyzje ustawodawcy oraz orzecznic-
two TK przesądziły – prawdopodobnie na bardzo długie lata – istnienie tzw. zewnętrz-
nego nadzoru administracyjnego po stronie Ministra Sprawiedliwości. Nie wyznaczono 
jednak czytelnie jego defi nicji ani granic. Zaowocowało to już kilkoma sporami konsty-
tucyjnymi, m.in. o likwidację „małych” sądów oraz dostęp ministra do akt spraw sądo-
wych. Teoretycznie nadzór oznacza jedynie kontrolę wspartą ograniczoną interwencją 
na podstawie oraz w granicach prawa. Tymczasem władza ministra nad sądami idzie 
coraz dalej i oznacza już bezpośrednie administrowanie (np. zarządzanie zasobami rze-
czowymi sądów oraz obsługą procesów pozaorzeczniczych i rozbudowywanie ogólno-
sądowych systemów informatycznych), nie mówiąc o możliwości nader elastycznego 
kształtowania struktury władzy sądowniczej jedynie za pomocą aktów podustawowych 
(chociaż forma ustawy byłaby tutaj jak najbardziej na miejscu). Widzę w tym niebez-
pieczeństwo niedostrzegalnego dla opinii publicznej wywierania presji na sądy, np. 
poprzez zmianę ich siedzib oraz okręgów czy też wgląd do akt spraw bez formalnego 
zarządzania lustracji. Nie twierdzę, że takie działania aktualnie są podejmowane, ale 
jestem też w stanie wyobrazić sobie odmienny scenariusz. Kompetencje prezesów są-
dów – przecież i tak powoływanych i odwoływanych przez ministra – w mojej ocenie 
są słabe i będą coraz słabsze. W obliczu coraz częściej powtarzanego sloganu, jakoby to 
Minister Sprawiedliwości „ponosił całą odpowiedzialność za funkcjonowanie sądów”, 
stajemy wobec perspektywy utraty przez sądy już nie tylko zewnętrznych znamion, ale 
wręcz jakiejkolwiek niezależności.

Z tym, co powiedziałam, łączy się bardzo delikatna kwestia niezależności fi -
nansowej sądów. Dzisiejszy stan rzeczy jest taki, że prezesi sądów powszechnych 
nie dysponują sami środkami fi nansowymi na ich działalność. Dysponentami są 
dyrektorzy sądów podlegli Ministrowi Sprawiedliwości. W ocenie Trybunału Kon-
stytucyjnego zależność fi nansowa sądów od innych władz jest do przyjęcia pod wa-
runkiem, że zabezpieczona zostanie wystarczająca ilość środków publicznych do 
wykonywania normalnych funkcji orzeczniczych (wyrok z dnia 9 listopada 2005 r., 
Kp 2/05). Pozostaje jednak niepokój, że w tym obszarze pomiędzy egzekutywą 
a sądownictwem równowaga jest zachwiana, a to z kolei może w przyszłości odbić 
się negatywnie na kondycji sądów powszechnych. W jednym z moich ostatnich 
wystąpień publicznych podkreślałam, że mają one faktycznie tak wiele niezależno-
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ści, jak wiele dobrej woli ma rząd. Uwzględniając obecny stan uregulowań prawno-
-fi nansowych tej części sądownictwa, z którą jako Pierwszy Prezes oraz sędzia SN 
mam stałą styczność, trudno byłoby mi się z tych słów wycofać.

Wreszcie po trzecie, w związku z niezawisłością sędziów trzeba podkreślić 
ogromne znaczenie gwarancji w postaci niezależnego sądownictwa dyscyplinar-
nego. Konstytucja przyznaje sędziom dość silną ochronę ich pozycji koniecznej 
dla nieskrępowanego wymierzania sprawiedliwości, bowiem stanowi o potrzebie 
wydania orzeczenia w przedmiocie niektórych sankcji dyscyplinarnych (art. 180 
ust. 2 Konstytucji), a także pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub pozba-
wienia sędziego wolności (art. 181 Konstytucji). Problemem okazuje się jednak 
być brak dostatecznej precyzji tych przepisów. My prawnicy słusznie uważamy, że 
odpowiedzialność dyscyplinarna oraz immunitet sędziowski nie istnieją w interesie 
sędziego, lecz w interesie sprawowanego przezeń urzędu. Obawiałabym się jednak 
instrumentalnego wykorzystania przez polityków żywej w społeczeństwie niechęci 
do gwarancji niezawisłości, które są traktowane jako nieuzasadniony przywilej. 
Istnieje więc prawdopodobieństwo ich stopniowego rozmywania poprzez ustano-
wienie norm przewidujących np. powierzenie funkcji oskarżycielskich przed sąda-
mi dyscyplinarnymi prokuratorom. A że nie są to obawy bezpodstawne, świadczyć 
mogą projekty ustaw składane zarówno w V, jak i w VII kadencji Sejmu. Mam 
nadzieję, że tego rodzaju rozwiązania nie są obecnie dyskutowane w kręgach po-
selskich i rządowych, gdyż ich wprowadzenie bez żadnej przesady stanowiłoby 
symboliczny koniec niezawisłości sędziowskiej.

Skoro poruszyłam wątek formalnego zagwarantowania niezawisłości, to po-
zwolę sobie rozwinąć nieco kwestię materialnego znaczenia tej zasady. Co ona kon-
kretnie oznacza? Otóż niezawisły jest taki sędzia, który orzeka zgodnie z prawem 
i własnym sumieniem, a więc nie jest przymuszony – choćby tylko w warstwie ze-
wnętrznych deklaracji – dopasować się do abstrakcyjnie pojętego „sumienia” zbio-
rowości czy wręcz aktualnego obozu rządzącego. Cechą sędziego niezawisłego jest 
odwaga, nonkonformizm i gotowość ważenia przeciwstawnych wartości. Naród 
jako suweren wyposaża sędziego w mandat zaufania, wierząc, że jego prawidłowo 
ukształtowane sumienie podyktuje mu takie rozstrzygnięcie, które będzie się mie-
ściło w granicach prawa oraz pozostanie sprawiedliwe. Śmiertelnym zagrożeniem 
dla niezawisłości sędziowskiej jest więc taki moment dziejowy, kiedy zaczyna się 
mówić o potrzebie zbliżenia władzy sądowniczej do narodu poprzez uczynienie 
sędziego depozytariuszem „ludowego poczucia sprawiedliwości”. Zazwyczaj to-
warzyszy temu podsycanie nieufności do sądów i sędziów.

Momentów, kiedy takie właśnie zjawiska miały miejsce, niestety nie brako-
wało w dziejach ludzkości, przy czym zbyt trywialne byłoby odwoływanie się do 
bliskich nam przykładów tzw. demokracji ludowej. Ostatnio moją uwagę przykuła 
relacja z Niemieckiego Kongresu Prawników (Deutscher Juristentag) w 1936 r., 
jaką przedrukowano w ówcześnie wychodzącym polskim czasopiśmie prawniczym 
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„Głos Sądownictwa”1. Pojawił się tam wątek oczekiwanej jakoby przez społeczeń-
stwo niemieckie, „narodowej sprawiedliwości”. W tej samej notce omawiano re-
ferat dotyczący organizacji i funkcji Trybunału Narodowego (Volksgerichtshof), 
okrytego wyjątkowo złą sławą sądu specjalnego III Rzeszy, którego skład stanowili 
częściowo nominowani doń ławnicy. Warto przypomnieć, że jego prezes Roland 
Freisler – posłuszny wykonawca wielu procesów pokazowych – w artykule pod 
wymownym tytułem „Sędzia ludowy” (Volksrichter) utożsamiał prawo i moralność 
twierdząc, że wyroki sądów powinny być zgodne z nakazami działania lub zanie-
chania, które sędziemu dyktuje „sumienie członka narodu”.

Przywołując ten groźny, przedwojenny przykład nie twierdzę, że obecna sy-
tuacja w Polsce jest taka sama. Chcę jedynie zwrócić uwagę na korelację, jaka 
zachodzi pomiędzy kryzysem demokracji a hasłami fi zycznego i duchowego uza-
leżnienia sędziów od tzw. czynnika pozaprawnego. W ostatnich miesiącach jeste-
śmy nie tylko świadkami dezawuowania sędziów jako rzekomo oderwanych od 
społeczeństwa (słynny kazus orzeczenia SR w Nisku, w sprawie którego Krajowa 
Rada Sądownictwa zajmowała stanowisko), lecz również stale powraca zasługu-
jący na jak najsurowszą krytykę pomysł utworzenia „Izby Najwyższej” Sądu Naj-
wyższego. Czyż taki „SN w SN” – podobno obsadzany częściowo przez osoby 
niebędące sędziami zawodowymi – nie byłby właśnie najjaskrawszym przykładem 
absolutnego przekroczenia granic niezależności sądów i niezawisłości sędziów? 
Gdyby taki projekt miał stać się obowiązującym prawem, mielibyśmy do czynienia 
z sytuacją jak najdalszą od standardów trójpodziału władz, a niepokojąco bliską 
stanowi prawnemu w państwie autorytarnym. Miejmy nadzieję, że ta dotąd niepo-
twierdzona ofi cjalnie pogłoska nie jest i nie będzie przedmiotem poważnych dys-
kusji. W oczekiwaniu na ewentualne oświadczenie w tej sprawie, za Aleksandrem 
Gorczakowem powtórzę, iż nie wierzę w informacje niezdementowane.

Na koniec mojego wystąpienia przypomnę słowa samego twórcy idei trójpo-
działu władz Monteskiusza, który pisząc „O duchu praw” słusznie zauważa rzecz 
następującą: „W państwach despotycznych władca może sądzić osobiście. Nie jest 
to możliwe w monarchii; naruszałoby to jej ustrój: skoro by w ten sposób podano 
w zależność i unicestwiono pośrednie władze, niebawem zanikłyby wszelkie for-
malności sądzenia; lęk ogarnąłby wszystkie umysły; wszystkie twarze okryłyby się 
bladością; znikłyby zaufanie, honor, miłość, bezpieczeństwo, słowem monarchia.” 
Słowa te, pisane na długo przed rewolucją przez francuskiego arystokratę marzące-
go o zaprowadzeniu monarchii konstytucyjnej, dzisiaj trzeba odnosić bezpośrednio 
do demokracji, w której suwerenem jest naród. Niech więc słowa barona de Monte-
squieu będą i dla nas ludzi współczesnych przestrogą. Sędzia „ludowy” nie będzie 
bowiem ani sędzią prawym, ani moralnym. Nie będzie w ogóle niezawisły.

Dziękuję Państwu za uwagę!

1 Zob. nr 7 i 8 z 1936 r., s. 621–622.
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na uroczystości pożegnania Prokuratora Generalnego 
Andrzeja Seremeta. Warszawa, 1 marca 2016 r.

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! Szanowni Zebrani!
Bardzo dziękuję Panu Prokuratorowi Generalnemu za zaproszenie na tę uro-

czystość. Odbywa się ona w okolicznościach, które napawają mnie – i zapewne nie 
tylko mnie – uczuciem nostalgii, jako prawnik i obywatel mam bowiem świado-
mość, że właśnie teraz kończy się pewna epoka w historii rozwoju naszego ustroju 
państwowego. Takie chwile zazwyczaj skłaniają do refl eksji i podsumowań. Po-
zwolę sobie zatem na kilka uwag na temat przeszłości – a więc znakomitej współ-
pracy pomiędzy Sądem Najwyższym a Prokuraturą Generalną, a także przyszłości 
– czyli perspektyw kształtowania się na nowo roli i warunków funkcjonowania 
prokuratury, przy czym spróbuję nie ograniczać się jedynie do perspektywy naj-
bliższych miesięcy czy też lat.

Reformę ustroju prokuratury, jaka miała miejsce w 2009 roku, oceniam jako 
wydarzenie ważne i bez precedensu. Nie chodzi bynajmniej o to, co widać było na 
zewnątrz, a więc o samo personalne oraz strukturalne oddzielenie funkcji Proku-
ratora Generalnego od funkcji Ministra Sprawiedliwości. Rzeczą kluczową była 
bowiem ogromna aktywizacja samej prokuratury, która zaczęła – jestem o tym 
przekonana – pełnić wobec innych organów ochrony praworządności rolę rzeczy-
wistego partnera. W potocznej opinii dominuje wizja prokuratora ścigającego prze-
stępczość, traktowanego li tylko jako prawna „nadbudowa” policyjnych funkcji 
państwa. A tak przecież nie jest. Prokuratura to bowiem centralne ogniwo konstruk-
cji demokratycznego państwa prawnego, a więc takiego, które chce i potrafi  chronić 
prawa i wolności podstawowe, bezwzględnie szanując pozycję jednostki w ramach 
obowiązujących norm prawnych. Pod kierunkiem pana sędziego Seremeta, które-
go zawodowa proweniencja w moim przekonaniu bardzo dobrze przysłużyła się 
całemu korpusowi prokuratorskiemu, PG niezwykle aktywnie uczestniczyła w po-
stępowaniach karnych i cywilnych przed Sądem Najwyższym, składając stojące 
na najwyższym poziomie wnioski i stanowiska prawne. Jeżeli zaś popatrzymy na 
prokuraturę jako całość, to również istotny w ostatnich latach wzrost odsetka spraw 
karnych, które zakończyły się skazaniem oskarżonych, mówi sam za siebie. O tym 
wszystkim my prawnicy powinniśmy głośno i dobitnie mówić, prostując półpraw-
dy i nieprawdy, jakie głosi się w środkach masowego przekazu na temat rzekomej 
inercji prokuratury pod dotychczasowym kierownictwem.

Co więcej, chciałabym przypomnieć, że to właśnie Prokurator Generalny skła-
dał liczne i bardzo ważne dla społeczeństwa wnioski do Trybunału Konstytucyj-
nego, pozostając pod tym względem bodaj na drugim, chlubnym miejscu – zaraz 
po Rzeczniku Praw Obywatelskich. Niektóre z tych głośnych i zarazem ważnych 
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spraw, o jakich teraz mówię, były zresztą wspólną inicjatywą obu wspomnia-
nych organów. Poprzestanę w tym miejscu jedynie na przypomnieniu wyroku TK 
z 30 lipca 2014 r. w sprawie K 23/11, dotyczącego zasad prowadzenia kontroli 
operacyjnej. Wykonanie tego właśnie orzeczenia trybunalskiego dzisiaj nieprzy-
padkowo przysparza ustawodawcy niemało kłopotów – a pewnie sprawi ich już 
niedługo znacznie więcej nam wszystkim. Tak czy inaczej, trzeba publicznie przy-
pominać o takich przykładach dobrej praktyki, które nie byłyby możliwe bez auto-
nomii prokuratury wobec innych organów władzy publicznej, w szczególności zaś 
egzekutywy.

Oczywiście wspomniana autonomia nie była, łagodnie rzecz ujmując – co pew-
nie pan sędzia Seremet oceni najlepiej – tworem doskonałym. Ja sama zwracałam 
uwagę w moich publicznych wystąpieniach na błędy w założeniach, które kładły 
cieniem na reformie. Czy one jednak potwierdzały zasadność twierdzenia, że pro-
kuratura bardziej niezależna od władzy wykonawczej jest nieoperatywna? Bynaj-
mniej nie. Powiem więcej: wielką zaletą zmian legislacyjnych dokonanych w roku 
2009 było to, że dawały one więcej autonomii i odpowiedzialności za sprawy po-
szczególnym prokuratorom. Owszem, polski model prokuratury nadal charaktery-
zował się silną centralizacją, realizując zasady hierarchicznego podporządkowania, 
jednoosobowego kierownictwa i indyferencji, co nawet mogło razić od chwili wej-
ścia w życie wielkiej nowelizacji k.p.k., rozszerzającej zakres zasady kontradyk-
toryjności w procesie karnym. Aby ulepszyć tę jakże ważną instytucję, należało 
jednak w mojej ocenie pójść dalej, przyznając członkom korpusu prokuratorskiego 
więcej kompetencji do działania, a nie cofać się wstecz.

Tak właśnie stanie się już za kilka dni, po wejściu w życie kolejnej noweli 
do ustawy o prokuraturze. Powstrzymam się od formułowania ocen jej poszcze-
gólnych przepisów, co zresztą musiałoby sprowadzać się do zreferowania niezbyt 
pochlebnej opinii Sądu Najwyższego. Dość powiedzieć, że w nowej-starej formule 
połączenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, a także 
w możliwości wydawania przez niego prokuratorom poleceń w przedmiocie do-
konania konkretnych czynności procesowych, dostrzegam bardzo niewiele szans 
na poprawę pracy prokuratury, natomiast wysokie prawdopodobieństwo zaprze-
paszczenia tego, co pomimo wszelkich przeciwności w ostatnich latach udało się 
ulepszyć. Prokuratorzy silniej podporządkowani przełożonym – a zwłaszcza Pro-
kuratorowi Generalnemu – staną się bardziej bierni, a decyzyjność w naturalny 
sposób będzie przesuwać się na coraz wyższe szczeble kierownicze. Obywatel nie 
zyska na tym nic a nic, wręcz przeciwnie, wiele na tym straci.

Moja ostatnia refl eksja będzie krótka, ale mimo wszystko optymistyczna. Otóż 
wierzę, że przyjdzie czas, kiedy prawo będzie stanowione w sposób koherentny 
i racjonalny. Powróci wówczas z pewnością temat niezależności prokuratury i auto-
nomii zawodowej prokuratorów. Myślę, że w przyszłości – choć nie wiemy, kiedy 
dokładnie – stanie się on dla społeczeństwa nawet ważniejszy, niż był w roku 2009 
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i to ostatecznie spowoduje, że prokuratura uzyska zupełnie inny status prawno-
-ustrojowy. Przyszłością jest na pewno silniejsze powiązanie jej z sądami i trybuna-
łami oraz wpisanie kluczowych zasad organizacyjnych do Konstytucji RP. Jestem 
przekonana o tym, że ziarno zasiane za kadencji odchodzącego pana Prokuratora 
Generalnego dopiero wzejdzie i wyda piękne owoce. Tę wielką pracę, jaką wyko-
nał pan sędzia Seremet, historia i obywatele jeszcze we właściwy sposób ocenią. 
Ja zaś pragnę za nią w imieniu własnym i Sądu Najwyższego wyrazić ogromną 
wdzięczność.

Dziękuję Państwu za uwagę!
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Przemówienie okolicznościowe 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. 
Warszawa, 20 kwietnia 2016 r.

Szanowny Panie Prezesie, Panie i Szanowni Panowie Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego! Szanowni Zebrani!

Spotykamy się w trudnych czasach. Dlatego też proszę mi wybaczyć, że – dy-
stansując się od wieloletniego obyczaju właściwego tego rodzaju zgromadzeniom 
– nie będę wygłaszała sztampowego przemówienia na temat judykatury TK oraz 
wzajemnych stosunków pomiędzy Trybunałem a reprezentowanym przeze mnie 
Sądem Najwyższym. Te kwestie schodzą dzisiaj w cień. W chwili bowiem, kie-
dy narodom przychodzi mierzyć się z prawdziwymi, historycznymi wyzwaniami, 
trzeba przypominać o rzeczach rudymentarnych i sięgać do nagromadzonych do-
świadczeń, aby na tej podstawie poszukiwać jakichś rozwiązań. I o takich właśnie 
rzeczach powinniśmy w tym gronie podyskutować.

Pozwolę sobie rozpocząć od refl eksji na temat konstytucji i rządów prawa. Otóż 
w RP ciągle obowiązuje Konstytucja z 1997 r. Jest to akt normatywny wysokiej jakości 
i nowoczesny, mimo że z pewnością niepozbawiony wad. Dotychczas my jako środo-
wisko prawnicze czuliśmy się pod jej rządami w miarę pewnie, pielęgnując kelsenow-
ską ideę konstytucjonalizmu i sądownictwa konstytucyjnego. Uważaliśmy za niezbitą 
gwarancję mocy i trwałości Rzeczypospolitej istnienie Trybunału Konstytucyjnego, 
który szczyci się ciągłością swojego działania od 1986 r. Chyba jednak zabrakło nam 
chwili namysłu i coś, jako elita narodu, przeoczyliśmy. Nie zadaliśmy sobie pytania, 
czy Konstytucja RP (rozumiana i formalnie – jako akt normatywny, i materialnie – 
jako zbiór norm podstawowych) przystaje do „konstytucji” polskiego społeczeństwa, 
a więc – sit venia verbo – do jego kondycji? Innymi słowy, czy społeczeństwo potrafi  
żyć i układać swoje stosunki według litery tej Konstytucji, jaka obowiązuje na skutek 
jej uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęcia przez Naród w referendum?

Dla prawnika jest to bardzo niewygodne pytanie, ponieważ na gruncie norma-
tywnym nie da się na nie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. Wartość konsty-
tucji mierzy się zawsze postawą kompromisu. Nikt w państwie nie powinien z niej 
być do końca zadowolony, a równocześnie powinno jej towarzyszyć przekonanie, 
że tylko ona zagwarantuje wszystkim pokój i bezpieczeństwo. Społeczeństwo, któ-
re nie wierzy w siłę i godność państwa oraz lekceważy kompromis, nie wykazuje 
„gotowości konstytucyjnej”, gdyż znajduje się jeszcze w hobbesowskim „stanie 
natury”, to znaczy walki wszystkich przeciw wszystkim. Oczywiście ta walka za-
wsze kiedyś się kończy i coś się z niej wyłania, ale towarzyszy temu kosztowna dla 
ludzkiego życia niepewność własnego losu. Realność zatem obowiązywania „kon-
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stytucji” jako kelsenowskiej normy podstawowej jest zawsze funkcją stabilności 
„konstytucji” społecznej. I właśnie z tym w Polsce jest problem.

Druga wojna światowa i następujący po niej okres rządów komunistycznych 
brutalnie zaburzyły ewolucję społeczeństwa od modelu tradycyjnego do nowo-
czesnego, która w naturalny sposób być może doprowadziłaby nas do podobnego 
stanu, jak w niektórych krajach Europy. Ten proces przeobrażeń bynajmniej się 
nie zakończył. W Polsce nie ma spójnego społeczeństwa: istnieją w nim wyspy 
modernizmu, a nawet postmodernizmu, otoczone morzem tradycjonalizmu. Róż-
ny jest towarzyszący poszczególnym grupom katalog wartości, a przez to istnieje 
niewielkie poczucie wspólnoty interesów oraz gotowości do kompromisu w imię 
dobra wspólnego. Dynamiczny rozwój gospodarczy ostatniego ćwierćwiecza wy-
musił wprawdzie przyspieszone procesy dostosowawcze, lecz jednocześnie wywo-
łał dolegliwe skutki uboczne. Wiele spraw przy tym zaniedbano.

Społeczeństwo znajduje się dzisiaj w stanie anomii, a więc znacznej dezorientacji 
w kwestii obowiązywania norm i wartości. Gdyby było inaczej, to głoszone przez 
niektórych polityków hasła „wygaszenia Trybunału” zostałyby otwarcie wyśmiane, 
podobnie jak pomysł, aby to Sąd Najwyższy przejął funkcję kontroli konstytucyjno-
ści prawa. Głoszenie takich idei – przecież jawnie sprzecznych z Konstytucją – jest 
smutnym dowodem na to, że nihilizm prawny na najwyższych szczeblach władzy jest 
dzisiaj uważany za postawę tak samo uprawnioną jak legalizm.

Co więc będzie dalej z Trybunałem Konstytucyjnym i z Konstytucją?
Przypomnijmy sobie kazus Austrii z 1933 r.: ówczesny rząd Dollfussa pod-

ważył „nieprawidłowy wybór” trzech sędziów austriackiego TK, a następnie do-
prowadził do ustąpienia dalszych czterech. To wywołało całkowity paraliż tego 
organu, trwający – przypomnę – aż do roku 1946. Co ciekawe, funkcje kontroli 
konstytucyjności formalnie przekazano na mocy konstytucji z 1934 r. ówczesnemu 
Trybunałowi Związkowemu, tworząc w nim osobny Senat Konstytucyjny – tyle że 
w praktyce był to i tak gest pozbawiony znaczenia.

Oczywiście nie twierdzę, że opisane analogie są pełne. W Polsce nadal jeszcze 
istnieją instytucje demokratycznego państwa i chyba nikt na serio nie chce ich zu-
pełnego rozwiązania. Jednak ten właśnie przykład dowodzi, że stan sądownictwa 
konstytucyjnego służy za papierek lakmusowy realnego demokratyzmu ustroju 
państwowego. Zwłaszcza bowiem wtedy, gdy następuje swoista fuzja funkcji wła-
dzy ustawodawczej i wykonawczej (tak przecież działa tzw. system parlamentarno-
-gabinetowy), musi istnieć silna przeciwwaga dla niemal omnipotentnej legislaty-
wy. Jeżeli jej brakuje, to bez względu na to, czy wybory są jeszcze wolne, państwo 
przestaje być praworządne. O tym, jak potrzebna jest kontrola konstytucyjności 
prawa, wiemy co najmniej od momentu, kiedy to w 1929 r. Hans Kelsen wygłosił 
swój przełomowy wykład o istocie i rozwoju sądownictwa konstytucyjnego. A od 
tamtej pory historia nauczyła część z nas (choć być może nie wszystkich), jak waż-
ne jest przestrzeganie zwłaszcza praw podstawowych.
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Spór o sądownictwo konstytucyjne na przestrzeni dziejów jest jednak czymś 
normalnym. Już pod koniec XVIII w. dyskutowali o tym ojcowie założyciele USA: 
Alexander Hamilton i Thomas Jefferson. Podczas gdy pierwszy z nich uważał orze-
kanie o konstytucyjności prawa przez sądy za naturalny element sędziowskiego 
imperium, drugi ostrzegał, że intruzja w domenę zarezerwowaną dla ustawodawcy 
czyniłaby z władzy sądowniczej „despotę”. Wybór pomiędzy tymi racjami przypo-
mina klasyczne ważenie wartości, przy czym doskonale wiemy, że próbę czasu wy-
trzymała opinia Hamiltona, a nie Jeffersona. Sądownictwo konstytucyjne w USA, 
począwszy od słynnego orzeczenia z 1803 r. w sprawie Marbury przeciwko Madi-
sonowi, pięknie zapisało się na kartach historii.

Przywołanie kazusu amerykańskiego skłania mnie do poczynienia jeszcze jed-
nej, ważkiej refl eksji. W dzisiejszym dyskursie prawników polskich powraca py-
tanie, czy spór polityczny wokół Trybunału Konstytucyjnego dałoby się „obejść” 
poprzez bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy powszechne, wojsko-
we i administracyjne oraz Sąd Najwyższy, z powołaniem się na art. 8 ust. 2 Ustawy 
zasadniczej.

Skorzystania z takiej opcji nie należy z góry wyłączać, gdyby TK został de 
facto pozbawiony możliwości orzekania. Musimy jednak pamiętać, że polski po-
rządek konstytucyjny nigdy nie uznawał rozproszonej kontroli konstytucyjności. 
Powszechna skuteczność wyroków na kształt anglosaskiej doktryny stare decisis 
jest prawnikom kontynentalnym (przynajmniej formalnie) obca. Jeżeli każdy sąd 
na własną rękę miałby decydować o obowiązywaniu ustawy, co byłoby prawem? 
Działalność Trybunału Konstytucyjnego należy więc uważać – przynajmniej jak 
długo będzie to realnie możliwe – za warunek sine qua non eliminowania wadli-
wych norm prawnych z systemu prawnego.

Obecnie zasadnicze nie jest pytanie o to, czy sędziowie Sądu Najwyższego 
(i innych sądów) sami mogą być również „sędziami konstytucyjnymi” – bowiem na 
razie nie powinni, lecz czy opublikowanie wyroków TK we właściwym dzienniku 
urzędowym jest warunkiem powszechnego ich obowiązywania?

Publikacja takim warunkiem nie jest i aby być tego pewnym, nie trzeba uciekać 
się do szczytów prawniczej umiejętności przy wykładni art. 190 ust. 1–3 Konsty-
tucji. Wystarczy zrozumieć dwie rzeczy. Po pierwsze, sądy są pierwszym i bodaj 
jedynym strażnikiem praw i wolności podstawowych i jeżeli sprawa tego wymaga, 
muszą uczynić wszystko, aby je stronie poszukującej ochrony prawnej zagwaran-
tować. Po drugie, nawet formalnie niederogowany – z uwagi na brak promulgacji 
wyroku – przepis ustawy może nie być stosowany, jeżeli zgodnie z orzeczeniem 
TK został pozbawiony tzw. domniemania konstytucyjności, które dzisiaj nabiera 
zupełnie nowej treści. Publikacja, czyli publiczne ogłoszenie wyroku w przedmio-
cie konstytucyjności, jest dokonywana przez skład orzekający i nadaje orzeczeniu 
trybunalskiemu atrybut „powszechnego obowiązywania” m.in. w stosunku do są-
dów. Promulgacja, czyli ogłoszenie (i to niezwłoczne) w organie urzędowym, jest 
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jedynie aktem sanacji porządku normatywnego, pożądanym, ale z punktu widzenia 
sądu niekoniecznym, jeżeli dobro publiczne wymaga sprawiedliwego rozstrzygnię-
cia. Prawidłowe rozstrzygnięcie tej kwestii wyznaczył Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 9 marca 2015 r., K 47/15.

Moje wystąpienie zakończę apelem. Chciałabym wezwać z tego miejsca 
wszystkich polskich sędziów, aby mieli odwagę. Dzisiaj nie są oni jedynie „usta-
mi ustawy”, lecz – powiem to bez cienia patosu i przesady – depozytariuszami 
wartości polskiej demokracji. Od nich zależy, czy polscy obywatele docenią wagę 
obowiązywania i przestrzegania prawa. Niechże zatem sądy występują z pytaniami 
prawnymi, kiedy widzą złe prawo i niech mają czelność tego prawa nie zastosować, 
jeśli otrzymają wyrok stwierdzający niezgodność z Konstytucją, choćby i niepro-
mulgowany w Dzienniku Ustaw!

Warto przypomnieć myśli świętego Tomasza z Akwinu, który przyznał, iż 
mogą być takie prawa, które „nie obowiązują w sumieniu”, a są w istocie bezpra-
wiem. Nie może bowiem być nic ważniejszego niż obecność po właściwej stronie: 
po stronie własnego, prawego sumienia.

Dziękuję Państwu za uwagę!
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Wystąpienie okolicznościowe 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z okazji międzynarodowej debaty 
pt. „Sytuacja sądownictwa w Polsce i w Europie”. 
Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Prezesi Rad Sądownictwa! 
Szanowny Panie Prezesie Trybunału Sprawiedliwości UE! 
Wszyscy Szanowni Zebrani!

Jest to dla mnie nie tylko ogromny zaszczyt i powód do satysfakcji, iż Sąd 
Najwyższy gości Uczestników dzisiejszej debaty w tych murach. Jej temat został 
sformułowany na tyle ogólnie, że pozwala mi poczynić kilka refl eksji nad tzw. nad-
zorem administracyjnym nad sądami.

Najpierw krótki wstęp. Obserwatorowi zdarzeń ostatnich miesięcy nasuwają 
się nieodparte skojarzenia z mechanizmami opisanymi przed laty w znakomitym 
eseju amerykańskiego fi lozofa społecznego Ericha Fromma pt. „Ucieczka od wol-
ności”1: rozpaczliwie poszukując lidera – autorytetu, który „przywróci porządek”, 
nawet pewnym kosztem wolności jednostki.

Im mniej jednak wolności indywidualnej, tym mniej niezależności sądów, 
bo przecież niezależne sądy są potrzebne obywatelom świadomym swoich praw. 
Konsolidacja władzy i obniżanie rangi praw podstawowych oddziałują zatem nie-
uchronnie na obniżenie instytucjonalnego znaczenia organów wymiaru sprawiedli-
wości. Doświadczenie historyczne potwierdza, że to, jak daleko proces ten zajdzie, 
jest tylko kwestią skali, a nie samej zasady. Niekiedy rządzącym wystarczy tylko 
„oczyszczenie” składu organów orzekających z części ich obsady i skonstruowanie 
sądów specjalnych do spraw o znaczeniu politycznym2. Rzadziej, ale to nie znaczy, 
że nigdy, wymiar sprawiedliwości ulega nawet całkowitej destrukcji.

Spójrzmy teraz przez chwilę na polskie sądownictwo, które – trzeba to uczci-
wie powiedzieć – nigdy nie miało lekko. Nasza Konstytucja gwarantuje w art. 45 
ust. 1 prawo do sądu, który ma być właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły, 
a do tego jeszcze rozpoznawać sprawy sprawiedliwie, jawnie i bez nieuzasadnio-
nej zwłoki. W tej pięknej formule dostrzegam pułapkę polegającą na jej zbyt do-
słownym odczytaniu. Po 1989 r. nigdy nie cofaliśmy się w jurydyzacji naszego 
życia ani o krok wstecz. Stale poszerzano kognicje sądów. Był to wyraz zaufania 
społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości. Zlikwidowano państwowy arbitraż 
gospodarczy, kolegia do spraw wykroczeń oraz społeczne komisje pojednawcze. 

1 E. Fromm, Ucieczka od wolności, przekł. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1978.
2 Zob. P. Stalski, Sądownictwo III Rzeszy w latach 1933–1945, „Acta Erasmiana” t. X, red. M. Sadowski, 

Wrocław 2015, s. 193 i n. 
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Lawinowo wzrastała liczba spraw w sądach. Aktualnie jest ich ok. 15 mln rocznie. 
Nie rozwinięto jednak nowych alternatywnych form rozstrzygania sporów.

Decyzje o poszerzaniu kognicji sądów uważam za bardzo dyskusyjne. Stale ro-
snący zakres kognicji sądów – a dodajmy do niego jeszcze ogromny przyrost spraw 
wpływających do rozpoznania – musiał się bardzo źle skończyć. W sądach mamy 
dzisiaj sprawy i bagatelne, i niebagatelne, o skrajnie różnym charakterze i znacze-
niu dla jednostek. Brakuje minimum jakiejkolwiek racjonalnej polityki zarządzania 
tym wszystkim. A i stosowanie prawa różni się nieco od tego, czego jeszcze 30 lat 
temu uczono na aplikacji sądowej. Współczesne prawo pochodzi bowiem od róż-
nych prawodawców – polskiego, międzynarodowego i europejskiego.

Coraz łatwiej więc o pomyłkę lub opóźnienie, które, co gorsza, na ogół wcale 
nie są efektem zaniedbań samych sędziów. W jaki sposób sędzia, który w swoim 
referacie ma kilkaset spraw do rozpoznania (w dużych miastach często nawet oko-
ło tysiąca!), może dobrze i szybko wykonać swoją powinność? I jak ma przy tym 
w oczach opinii publicznej nie tracić szacunku należnego jego urzędowi?

Brak właściwej diagnozy dla pewnych niedomagań wymiaru sprawiedliwości 
(które są przede wszystkim związane z nadmiarem spraw) uruchamia niewłaściwą 
terapię, opartą na tezie o konieczności zarządzania administracyjnego sądami przez 
Ministra Sprawiedliwości. Efekty tych działań administracyjnych są mierne. 

Nawet bowiem najlepiej działające sądy co roku z natury rzeczy produkują 
miliony niezadowolonych. Tych którzy przegrali sprawę. Ich gniew frustracja to 
potężna siła, która może być zagospodarowana i ukierunkowana przeciwko wy-
miarowi sprawiedliwości tak przez media jak i egzekutywę. To się dzieje. Autorytet 
wymiaru sprawiedliwości w ten sposób upada na naszych oczach, a jest potrzebny 
państwu i narodowej wspólnocie. Zadaniem państwa powinna być budowa auto-
rytetu sądów, a nie ich zwasalizowanie. Chyba że cel jest inny niż dobro narodu.

Musimy zatem mieć świadomość, że bolączek polskiego wymiaru sprawiedli-
wości nie tylko nie wolno – w ujęciu konstytucyjnym – ale przede wszystkim nie 
da się uniknąć, pogłębiając wzrost zależności władzy sądowniczej od władzy wy-
konawczej. Problem tkwi przede wszystkim w jakości i ilości stanowionego przez 
parlament prawa, w tym ilości zagadnień, którymi – jak się oczekuje – ma się zająć 
sądownictwo. Żadne środki nadzoru problemu tego nie zlikwidują i nie rozwiążą.

Wróćmy do przepisów. Wachlarz instrumentów, jakimi dysponuje w tym spe-
cyfi cznie pojmowanym celu minister sprawiedliwości, pozostaje bardzo szeroki, 
z czego zdajemy sobie sprawę próbując dokonać ich syntezy. I tak minister: 
• dysponuje częścią budżetu państwa przeznaczoną dla sądów powszechnych, 

nadzoruje kształcenie sędziów (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym), 
• tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, 
• powołuje i odwołuje prezesów i wiceprezesów oraz dyrektorów i kierowników 
fi nansowych sądów, 

• deleguje sędziów do pełnienia obowiązków poza sądem, 
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• znosi lub przydziela sądom stanowiska sędziowskie po ich zwolnieniu, a także 
nowe stanowiska, 

• żąda podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego, zarządza natych-
miastową przerwę w jego czynnościach służbowych do czasu wydania uchwały 
przez sąd dyscyplinarny, 

• zaskarża orzeczenia sądów dyscyplinarnych i występuje o wznowienie postę-
powania dyscyplinarnego.

Ponieważ te uprawnienia nie wystarczają dla „uzdrowienia” wymiaru sprawie-
dliwości, bez względu na opcję polityczną parlamenty kolejnych kadencji przy-
znają egzekutywie nowe uprawnienia w zakresie nadzoru nad sądownictwem po-
wszechnym. W roku 2012 wprowadzono system oceny pracy sędziego, polegający 
na planowaniu jego indywidualnego rozwoju zawodowego, na zasadach określo-
nych przez ministra sprawiedliwości (art. 106e p.u.s.p.). Ze skutkiem od 1 stycznia 
2013 r. ustanowiony został nowy organ sądu – dyrektor administracyjny (art. 31a 
i nast. p.u.s.p.) – wykonujący szereg zadań z zakresu administracji sądem. Jako 
pracownik powoływany (w rozumieniu art. 68 k.p.) przez ministra sprawiedliwości 
pozostaje w głębokim uzależnieniu od tego organu władzy wykonawczej. Z kolei 
w ustawie z 20 lutego 2015 r. przewidziano zmianę art. 37g p.u.s.p. umożliwiającą 
ministrowi – w ramach wykonywania czynności nadzorczych – żądanie udostęp-
nienia akt dowolnej sprawy sądowej. 

Kolejne formy zwiększenia zależności sądownictwa od władzy wykonawczej 
zapowiadali i zapowiadają przedstawiciele obecnej większości sejmowej. Zmierza-
ją one w kierunku zapewnienia możliwości szerokiej kontroli sędziów – od pełnej 
jawności oświadczeń majątkowych przez ograniczenie ochrony immunitetowej, 
powołanie specjalnej jednostki organizacyjnej, której zadaniem będzie prowadze-
nie postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw sędziowsko-prokura-
torskich po kuriozalne: badania wariografi czne i badania próbek moczu. Ostatnie 
plany ingerencji w strukturę Krajowej Rady Sądownictwa i zasad powoływania 
(a właściwie już wybierania) sędziów przez Prezydenta Rzeczypospolitej, znacz-
nie już wykraczają poza granice administracyjnego nadzoru nad sądami powszech-
nymi, dowodzą prób szerokiego uzależnienia władzy sądowniczej od władzy 
wykonawczej. 

Działania te nie znajdują najmniejszego uzasadnienia w treści ustawy zasadni-
czej. Niezależność władzy sądowniczej od dwóch pozostałych władz: wykonaw-
czej i ustawodawczej wynika z zasady podziału władz przyjętej w art. 10 Konsty-
tucji RP. Tę niezależność raz jeszcze akcentują art. 173 i art. 174 Konstytucji RP, 
stanowiąc, że „sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz” 
(art. 173) i że tylko one „wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” 
(art. 174). Odrębność i niezależność sądownictwa ma z kolei podstawowe znacze-
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nie dla niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), a w konsekwen-
cji zapewnienia każdemu prawa do niezawisłego sądu (art. 45 ust. 1). 

Nie ma dla mnie wątpliwości, że konstrukcja nadzoru administracyjnego mi-
nistra sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, nie znajduje oparcia w ustawie 
zasadniczej. Nie głoszą jej zarówno przedstawiciele nauki prawa konstytucyjne-
go jak i doświadczeni, posiadający wieloletnią praktykę i dorobek orzeczniczy, 
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Ich krytyczne – względem kolejnych 
dokonań legislatorów – stanowiska podkreślają role zasady separacji władz3. Tak-
że konstytucyjnie ukształtowana rola rady ministrów i ministra sprawiedliwości 
nie pozwala doszukiwać się prawa do sprawowania nadzoru nad sądami. Wręcz 
przeciwnie, minister sprawiedliwości jako członek Krajowej Rady Sądownictwa 
ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów4. Nie jest jego zada-
niem ingerowanie w działalność sądów, sztucznie bowiem wyodrębnia się władzę 
sądowniczą w znaczeniu funkcjonalnym od władzy sądowniczą w znaczeniu or-
ganizacyjnym, by kompetencje w tej drugiej sferze mogła wykonywać egzekuty-
wa6. Jak podkreślił sędzia TK A. Wróbel sądy powszechne sprawują tylko wymiar 
sprawiedliwości i nie prowadzą żadnej dodatkowej działalności administracyjnej. 
Czynności i działania, które cytowany już art. 8 p.u.s.p. określa jako należące do 
działalności administracyjnej, stanowią nierozłączną część „sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości” . Bez odpowiednich środków rzeczowych, fi nansowych i osobo-
wych nie mogą działać żadne organy państwa, a więc i sądy powszechne. Dyspo-
nowanie tymi środkami wymaga kontroli biegu urzędowania, czuwania nad spraw-
nością orzekania, analiz orzecznictwa, kontroli przestrzegania obowiązków przez 
sędziów, urzędników i personel pomocniczy. 

Z ułudą polegająca na forsowaniu tezy, iż tylko silny Minister może „uzdrowić” 
wymiar sprawiedliwości, przyznać rzeczywistą niezawisłość sędziemu separując 
go od sędziego przewodniczącego, należy zerwać, wypełniając wynikający z usta-
wy zasadniczej nakaz separacji władz. Zapewnienie niezależności i niezawisłości 
sądownictwa powszechnego wymaga pozostawienia kompetencji o charakterze or-
ganizacyjnym w jego własnej gestii. Tymczasem kto lepiej zna bolączki i niedoma-
gania wymiaru sprawiedliwości niż osoby zasiadające w organach trzeciej władzy? 

Sędziowie to nie banda skorumpowanych „kolesiów”, mafi a, którą trzeba wy-
izolować od społeczeństwa i skierować do „czyszczenia kibli w więzieniach” (to 
o Sądzie Najwyższym) jak się mówi i pisze o nich, lecz wyspecjalizowani spe-
cjaliści o dużej etyce i niezależności działania, profesjonaliści o dużej godności 
osobistej. 

3 S. Dąbrowski, Niezależność sędziowska a podział władz...; R. Piotrowski, O znaczeniu prawa 
sędziowskiego w polskim ustroju państwowym, w: Rola orzecznictwa w systemie prawa, pod red. 
T. Giaro, Warszawa 2016, s. 53; B. Zdziennicki, Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
dla umacniania pozycji władzy sądowniczej, tamże, s. 31 i n.

4 Podkreśla to R. Piotrowski, O znaczeniu…, s. 57 .
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Dlatego trzeba zastanowić się i poważnie przemyśleć koncepcje przyznania 
nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi Pierwszemu Prezesowi 
Sądu Najwyższego. Powierzenie tych kompetencji Pierwszemu Prezesowi Sądu 
Najwyższego postulował mój poprzednik na tym stanowisku, Pan Prezes Stani-
sław Dąbrowski. Jako człowiek opozycji antykomunistycznej a także wieloletni, 
doświadczony sędzia i funkcjonariusz sądownictwa czynił to nie z doraźnych czy 
osobistych pobudek, ale w poczuciu odpowiedzialności za państwo i wymiar spra-
wiedliwości. Dlatego koncepcja ta znajduje aprobatę w oczach wielu przedstawi-
cieli nauki prawa i praktyków. Od wielu lat sprawdza się zresztą w sądownictwie 
administracyjnym, nad którym – na podstawie art. 12 p.u.s.a. – nadzór administra-
cyjny sprawuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

W ramach struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego zada-
nia te wykonuje Biuro Orzecznictwa. Z uwagi na znacznie większy rozmiar sądow-
nictwa powszechnego, powierzenie tych zadań jednostkom działającym obecnie 
w strukturze Sądu Najwyższego (np. Biuru Studiów i Analiz) przekraczałoby ich 
możliwości działania. Dlatego konieczne wydaje się utworzenie odrębnego urzędu, 
któremu zadania te zostałyby powierzone. Sięgając do podobieństw w działaniu 
centralnych organów administracji, ulokowanie tego urzędu w strukturze wymiaru 
sprawiedliwości wymagałoby powierzenia Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyż-
szego kompetencji do mianowania dyrektora tego urzędu. 

Nie ma przy tym podstaw do obaw, że powołanie takiego urzędu spowodowałoby 
rozrost administracji czy stawiania pytań o zapewnienie doświadczonych dlań kadr. 
Zasililiby go bowiem obecnie wykonujący te zadania urzędnicy administracji rządowej. 

W ramach kompetencji tego urzędu powinny się znaleźć planowanie i nadzo-
rowanie budżetu sądownictwa powszechnego a także wszelkie zagadnienia doty-
czące jego organizacji. To właśnie ten urząd powinien kontrolować bieg urzędo-
wania, czuwać nad sprawnością orzekania, analizować orzecznictwo, weryfi kować 
przestrzeganie obowiązków przez sędziów, urzędników i personel pomocniczy. 
Natomiast uprawnienia personalne, w tym powoływanie prezesów i wiceprezesów 
sądów, innych najważniejszych kierowników jednostek wymiaru sprawiedliwości 
a także delegowanie sędziów powinny być wykonywane – na wniosek dyrektora 
urzędu – przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Gwarantowałoby to realną 
niezależność władzy sądowniczej w strukturze państwa. 

Prezentacja zarysu tej koncepcji nie ma oczywiście za zadanie wyczerpania 
tematu. Trzeba jednak przede wszystkim przypomnieć, że obecny stan rzeczy po-
zostaje sprzeczny z zasadą równowagi i separacji władz. Pozostawienie w rękach 
władzy wykonawczej kompetencji nadzoru administracyjnego nad sądownictwem 
powszechnym nie służy także dobru państwa i nie rozwiązuje realnych problemów 
wymiaru sprawiedliwości. Zdaję sobie sprawę, że realizacja tej koncepcji może 
wzbudzić opór środowisk politycznych, sprawujących władzę ustawodawczą i wy-
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konawczą. Wierzę jednak, że niezależność i niezawisłość władzy sądowniczej sta-
nowią wartości, których realizacji można oczekiwać w każdych okolicznościach. 

Ważne jest przekonanie społeczeństwa, iż trzeba chronić wolności zapisane 
w Konstytucji m.in. przez poszanowanie niezależności sądownictwa. W silnym 
przywódcy polityku nie można upatrywać remedium na pewne niedociągnięcia 
wymiaru sprawiedliwości. 

Dziękuję za uwagę!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na konferencji Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
pt. „Rola i usytuowanie władzy sądowniczej 
w Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście 
przepisów ustrojowych, orzecznictwa 
oraz standardów międzynarodowych”.
Świnoujście, 20 września 2016 r.

Szanowny Panie Prezesie! 
Szanowny Panie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa! 
Panie i Panowie Sędziowie! Szanowni Zebrani!

Kierując do mnie zaproszenie na dzisiejszą konferencję, jej organizatorzy – 
za co uprzejmie im dziękuję, poczytując sobie za wyróżnienie – zaproponowa-
li mi wygłoszenie krótkiego wystąpienia na tytułowy temat konferencji. Nie jest 
to dla mnie łatwe. Jakakolwiek bowiem byłaby treść mojego referatu, nie sposób 
nie dotknąć w nim materii drażliwej i będącej dzisiaj łatwo dostępnym orężem do 
walki z sędziami i sądami: polityki. Sędzia wypowiadający opinie na temat życia 
publicznego i sposobu tworzenia prawa jest dzisiaj najczęściej oskarżany o to, że 
występuje w nie swojej roli, że miesza się w sprawy, które go nie powinny w ogóle 
obchodzić. Chciałabym więc rozprawić się z kilkoma mitami, jakie temu towa-
rzyszą, bowiem wydają mi się one świadczyć o złym kierunku, w którym dryfuje 
dzisiaj nawa państwowa. 

Zacznijmy od wytyczenia granic debaty, którą prowadzimy. Moim zdaniem za-
kreśla ją obowiązująca Konstytucja. W art. 1 stanowi się: Rzeczpospolita jest dobrem 
wspólnym wszystkich obywateli. Ustrojodawca wszystkich nas, bez wyjątku, kim-
kolwiek jesteśmy, wzywa do tego, abyśmy troszczyli się o nasze wspólne państwo. 
Troska zaś, proszę państwa, to nie jest milczenie i bezczynność, kiedy Rzeczpospolita 
jest w potrzebie. Wzywać zatem sędziów, którzy również są obywatelami i korzystają 
z należnych im swobód, do bierności lub wręcz ganić ich za słowa napomnienia pod 
adresem innych władz, kiedy te ostatnie prawa w oczywisty sposób nie przestrzegają 
– jest rzeczą nie tylko niegodną uczciwego człowieka, ale rażąco sprzeczną z ustawą 
zasadniczą. Charakterystyczne zresztą wydaje się to, że karcący sędziów politycy 
odwracają tradycyjny sens słów: czymże bowiem jest „polityka”, jeśli nie prowadze-
niem debaty nad tym, co dobre i słuszne dla ogółu? Tak właśnie rozumiał to słowo 
Arystoteles, pisząc swoje wielkie dzieło pod takim tytułem1.

Oczywiście sędziowie pozostają w służbie publicznej i piastują – czy to się ko-
muś podoba, czy nie – ważną cząstkę władzy. Dlatego właśnie nie mogą należeć do 

1 Zob. Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964.



45

REFERATY, LISTY, WYSTĄPIENIA I PRZEMÓWIENIA

partii politycznych, związków zawodowych czy też strajkować. Ten ich szczególny 
status nie odbiera im jednak prawa głosu, szczególnie zaś wtedy, gdy poważnie za-
grożony jest konstytucyjny status niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Kry-
tycy naszego publicznego zaangażowania niech zechcą też pamiętać o wiążących 
Polskę standardach międzynarodowych, zgodnie z którymi sędziów nie wolno karać 
za „nieprawomyślność” i swobodnie wypowiadane opinie o zmianach w systemie 
prawnym. Tak wynika chociażby z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w sprawie ze skargi byłego prezesa węgierskiego SN, Andrása Baki2.

Co zatem niepokoi nas, sędziów? Czego żądamy i oczekujemy od władzy 
„politycznej”? Przede wszystkim chcemy, aby bezwzględnie przestrzegana była 
Konstytucja. Nie może być tak, że paraliżowany jest Trybunał Konstytucyjny. Że 
deptane są uprawnienia konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądow-
nictwa, której wnioski o powołanie sędziów są przedmiotem nieprzewidzianej kon-
stytucyjnie „recenzji” innego organu państwa. Dodajmy: recenzji, której motywów 
nie znamy, a która sprowadza się do arbitralnego odrzucenia osób sprawdzonych 
pod każdym względem jako godne urzędu sędziowskiego.

Wygrana w wolnych wyborach parlamentarnych nie może również oznaczać 
carte blanche dla większości wyłaniającej rząd, która przy drzwiach zamkniętych 
układa sobie na nowo ustrój sądownictwa, nie konsultując tego z nikim. Gdzie 
w tym wszystkim współdziałanie władz, jaka to jest partycypacja obywateli w sta-
nowieniu prawa, jaki rodzaj transparentności niosą ze sobą owe praktyki legisla-
cyjne – tego ja jako sędzia nie wiem i nie rozumiem. Jestem jednak pewna, że 
nie na tym polega demokracja, która – wiemy o tym co najmniej od wyborów do 
niemieckiego Reichstagu w 1933 r. – musi polegać na rządach prawa. W przeciw-
nym razie błyskawicznie przeradza się ona w mniej lub bardziej surową dyktaturę. 
W państwie autorytarnym niezależnych sądów z założenia nie ma, a niezawisłość 
z gwarancji prawnej staje się tylko oznaką postawy niektórych spośród sędziów, 
najczęściej za cenę szykan, a nawet wydalenia ze służby.

Wreszcie my, sędziowie, domagamy się po prostu szacunku dla autorytetu pań-
stwa i wyważonych, prawdziwych opinii na temat jego funkcjonowania. Sędziowie 
i sądy to nie jest „chłopiec do bicia” ani kozioł ofi arny, na którego głowę można 
zrzucić wyimaginowane winy za rzekomą „ruinę” Rzeczypospolitej. Przecież to 
państwo działa! Sądy wydają w jego imieniu wyroki i robią to tak dobrze, jak tylko 
mogą. Sędziowie to nie jest ani grupa kolesi, ani mafi a w togach. Rozpanoszona 
korupcja? Zarzut taki jest zwykłym mijaniem się z prawdą, skoro pomimo istnie-
nia rzeczników i sądów dyscyplinarnych, nie mówiąc już o prokuraturze, w każ-
dym kolejnym roku SN w sprawach dyscyplinarnych wydaje ledwie kilkadziesiąt 
orzeczeń (w 2015 r. – dokładnie 82), i to na ogół bez związku z przekupstwem, 
a najczęściej z powodu zwłoki w pisaniu uzasadnień. Jeżeli zaś podstawą krytyki 

2 Wyrok ETPC  w sprawie Baka p. Węgrom, skarga nr 20261/12, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 
-163113.
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jest przewlekłość rozpoznawania spraw, to przecież nie wina sądownictwa, lecz 
ustawodawcy. W innym miejscu i czasie mówiłam już, że na przestrzeni ostatnich 
25 lat wpływ spraw wzrósł kilkunastokrotnie i już przekroczył 2 miliony, a w du-
żych miastach bywa, że w referacie pojedynczego orzecznika spoczywa nawet po-
nad 1000 spraw! Czy w takich warunkach da się wyznaczać terminowo posiedzenia 
i szybko wydawać sprawiedliwe wyroki?

Jednym słowem: potrzebujemy więcej przestrzegania prawa i sprawiedliwości 
w wyrażaniu opinii o sędziach i sądach. Musi zostać zniesiony zewnętrzny nadzór 
administracyjny Ministra Sprawiedliwości. Nie tylko nie gwarantuje on przejrzy-
stości funkcjonowania sądów, ale – jak już kiedyś mówiłam – stwarza z gruntu 
fałszywe wrażenie aktywności służącej dobru obywateli. Minister funkcjonuje jako 
delegat rządzącego obozu. Nie patrzy więc na sprawy sądownictwa merytorycznie 
i długofalowo, bowiem nawet jego kadencja temu nie sprzyja. Średnia długość 
sprawowania funkcji MS to zaledwie nieco ponad rok! Co gorsza, bywają rów-
nież przypadki, kiedy dobrej woli ewidentnie brakuje. Nie od rzeczy będzie przy-
pomnienie losów np. Sądu Okręgowego w Przemyślu, który w 2001 r. „ręcznie” 
zamieniono w ośrodek zamiejscowy jedynie po to, aby pozbyć się niewygodnego 
prezesa. To daje do myślenia. Czy chcemy sądów niezależnych, służących obywa-
telom, czy też bezwolnych narzędzi w czyichś rękach, wykonujących polityczne 
zlecenia?

Głęboko wierzę, że nadejdzie chwila – choć być może nieprędko – kiedy za-
rządzanie całokształtem działalności sądów zamknie się w obrębie władzy sądow-
niczej. Sądownictwo powszechne należy poddać nadzorowi administracyjnemu 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zwolennikiem takiego właśnie rozwią-
zania był mój wybitny poprzednik na tym stanowisku, śp. pan sędzia Stanisław 
Dąbrowski – człowiek „Solidarności”, którego naprawdę trudno było posądzać 
o chęć obrony źle pojętego interesu korporacji. W ten sposób nareszcie uwolnili-
byśmy sędziów i sądy od bezpośredniej presji politycznej ze strony nieefektywnie 
działającej władzy wykonawczej. System sądownictwa uwikłany w politykę działa 
niestabilnie i nieskutecznie. To trzeba wreszcie zmienić!

Dziękuję Państwu za uwagę!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z okazji konferencji RPO podsumowującej działalność 
Krajowego Mechanizmu Prewencji. 
Warszawa, 25 sierpnia 2016 r.

Szanowny Panie Rzeczniku!
Szanowni Zebrani!

Z prawdziwą przyjemnością przyjęłam zaproszenie na dzisiejszą konferencję, 
za które niniejszym chciałabym bardzo podziękować. Proszę pozwolić, że wyja-
śnię, dlaczego ja – sędzia SN i pracownik naukowy zajmujący się całe moje zawo-
dowe życie prawem pracy – zainteresowałam się tematem niełatwym merytorycz-
nie i, co tu dużo mówić, odległym od obszarów nieco lepiej opanowanej przeze 
mnie wiedzy prawniczej. Otóż wpłynął na to nie tylko mój podziw dla Pana Rzecz-
nika, którego znakomity zespół prawniczek i prawników robi – pomimo szykan 
fi nansowych i słownych ze strony niektórych piastunów władzy publicznej – tak 
wiele dla ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Motywuje mnie również 
głęboka troska o to, w jakim kierunku zmierza nasze państwo. Każda okazja jest 
dobra, aby apelować do społeczeństwa, do polityków oraz do elit intelektualnych 
naszego narodu o refl eksję nad tym, co z każdym dniem (miejmy nadzieję, że nie 
bezpowrotnie) tracimy.

Polacy uważają się za dzieci wolności, którym jest ona droższa od życia. O jej 
pragnieniu pisał Mickiewicz w poemacie „Konrad Wallenrod”, o walce o nią – Sło-
wacki w „Kordianie”. Cały czas jednak wolność rozumiemy kolektywnie, w zna-
czeniu niezawisłości narodu i państwa. Dlatego chyba perfekcyjnie umiemy opisać 
jej istotę w sposób negatywny – jako coś, co musimy wywalczyć albo czego mu-
simy bronić w relacji do jakiegoś zewnętrznego wroga. Ta intuicja, te klisze żyją 
w nas głęboko, to jest część naszej kultury narodowej, wręcz nasz kod genetyczny. 
Nie umiemy natomiast dbać o to, co nie mniej ważne, choć niekiedy w naszym 
dyskursie rozmyślnie postponowane: o wolność jednostki. A więc coś takiego, co 
każdemu z nas jest potrzebne, aby swobodnie żyć w polskim społeczeństwie.

Dzisiaj Polska istnieje i wypełnia swoje funkcje jako państwo. Przeszło ćwierć 
wieku temu zrzuciliśmy z siebie, jako naród, jarzmo uzależnienia politycznego od 
sąsiedniego mocarstwa. Odzyskaliśmy wolność zewnętrzną – czyli niezawisłość – 
i zdawało się nam, że powoli zaczynamy budować państwo oparte na poszanowa-
niu wolności jednostki. Odnieśliśmy wielki sukces i mam nadzieję, że ten proces 
będzie kontynuowany.

Na razie jednak mamy problem, bo nie umiemy doceniać tego, co posiedliśmy. 
Odrzucamy wolność, która wpadła nam w ręce jak prezent. To widać, przede wszyst-
kim właśnie w sposobie, w jaki traktuje się Rzecznika Praw Obywatelskich. Nawet 



48

REFERATY, LISTY, WYSTĄPIENIA I PRZEMÓWIENIA

tak prosta rzecz, jak ostatnia „naprawcza” nowelizacja ustawy o Trybunale Konsty-
tucyjnym, która Rzecznika pozbawiała możliwości nieograniczonego przystępowa-
nia do postępowań wszczętych przez inne podmioty legitymowane oraz praktycznie 
paraliżowała TK, aby pozwolić władzy wykonawczej niemal dowolnie manipulować 
kontrolą praworządności, świadczy o kierunku, w którym zmierzamy.

Projekt określony jako „Krajowy Mechanizm Prewencji” to jest moim zda-
niem bardzo ważny element przebudowania świadomości społecznej. Właśnie ta-
kich projektów potrzeba, żeby uchronić Rzeczpospolitą od przekształcenia w opre-
syjną, autorytarną dyktaturę. Na takie projekty dysponenci fi nansowi nie powinni 
nigdy skąpić środków, bo celem tego monitoringu jest przecież sprawa kardynalna: 
ochrona godności człowieka. Każdy ma prawo do godności, proszę państwa! Na-
wet oskarżony przed sądem. Nawet skazany w więzieniu. Nawet pijany w izbie 
wytrzeźwień. Pojęcie godności człowieka zostało u nas zmanipulowane, całkowi-
cie zmieniono jego sens.

Takie inicjatywy, jak ta, z którą mamy tutaj do czynienia, powinny być jak 
najszerzej rozpropagowane, bo one dają nadzieję na lepsze przyswojenie sobie 
znaczenia owej godności, dają nadzieję że wreszcie coś jako naród, jako Polacy, 
zrozumiemy.

Na zakończenie jeszcze jedna myśl. W historii zazwyczaj źródłem zniewolenia 
naszego państwa byliśmy my sami i nasze własne błędy. Czas z tym skończyć. 
Gwarancje wolności człowieka i wykonywanie ratyfi kowanych umów międzynaro-
dowych to nie jest, proszę państwa, żadna „lewacka ideologia”, lecz źródło siły no-
woczesnego państwa, które swoją stabilność czerpie nie z centralizacji władzy, lecz 
z posiadania wielu zaangażowanych, wolnych obywateli, którzy w ramach takiego 
właśnie ustroju – opartego na przestrzeganiu Konstytucji, szanującego człowieka, 
jego godność i prawa – mogą spokojnie budować swoją przyszłość.

Dziękuję Państwu za uwagę!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich. 
Warszawa, 3 września 2016 r.

Szanowny Panie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa!
Szanowni Panie i Panowie Prezesi Stowarzyszeń Sędziowskich!
Panie i Panowie Sędziowie! Wszyscy Szanowni Zebrani!

„W okresach przejściowych niepopularnymi stają się prawo i jego rzecznicy, 
a głos wolny uważany jest za próbę przewrotu” – ten niezwykle aktualny cytat 
pochodzi z artykułu Zygmunta Rymowicza, niegdysiejszego wiceministra sprawie-
dliwości, a później znanego, warszawskiego adwokata, który ukazał się na łamach 
październikowo-listopadowego numeru stołecznej „Palestry” z 1931 r.1 Powtórzmy 
je śmiało za autorem, gdyż możemy być pewni, iż również nasz głos, płynący z tej 
sali, będzie już jutro okrzyczany co najmniej „próbą przewrotu”. My sędziowie 
jesteśmy jednak do tego przyzwyczajeni, bowiem żadna – podkreślmy: żadna po 
1989 r. – władza „polityczna” nas nie szanowała jako partnera w debacie publicz-
nej. Różnica jest co najwyżej taka, że ta obecna czuje potrzebę, aby w dość szcze-
gólny sposób ten swój stosunek do nas demonstrować. To może trochę martwić, 
ale nie odbierze nam głosu. My bowiem mamy obowiązek powiedzieć wszystko 
i do końca.

Pozwolą więc Państwo, że znów powrócę do mojego przykładu historyczne-
go i spróbuję krótko wyjaśnić, skąd u pana mecenasa Rymowicza wzięła się tak 
gorzka obserwacja, zresztą poczyniona pod znamiennym tytułem: „Powracająca 
fala”? Otóż jego uwagi dotyczyły prac nad nową i jednolitą dla wszystkich poza-
borczych dzielnic Drugiej Rzeczypospolitej ustawą o adwokaturze. Czasy zaś były 
to nieszczególne: dopiero co, w sierpniu 1930 r., rozwiązany został Sejm II ka-
dencji, zaś nowym wyborom towarzyszyły masowe aresztowania grupy posłów 
opozycji znanych z późniejszego tzw. procesu brzeskiego. Dzięki takim zabiegom 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – zaplecze obozu nazywanego potocznie 
„sanacją” – zdominował parlament III kadencji i mógł przystąpić do zaprowadza-
nia ustroju tout court autorytarnego.

W takiej oto, gęstej atmosferze politycznej wypracowany już, komisyjny pro-
jekt Prawa o adwokaturze zastąpiono rządową „wrzutką”, która – nawet bez pi-
semnego uzasadnienia – powędrowała do Sejmu. Co w niej było? Rozwinę tylko 
te wątki, o których pisze sam Rymowicz. W rocie ślubowania składanego przez 
adwokata zapisano, iż będzie on okazywał władzom „poszanowanie i posłuch”. 
Zamierzano więc członkom palestry odebrać rolę obrońcy praw obywatelskich. 
Świadczą o tym dalsze pomysły ówczesnego rządu: izby adwokackie zamierzano 

1 Z. Rymowicz, Powracająca fala, „Palestra” 1931, nr 10–11, s. 467.
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poddać pełnemu nadzorowi prezesów i kolegiów sądów apelacyjnych; z urzędu 
organy te miały otrzymywać wszelkie uchwały rad i protokoły walnych zgroma-
dzeń izb adwokackich w celu ich ewentualnego uchylania, a odwołanie od tych 
rozstrzygnięć przysługiwałoby tylko po linii administracyjnej – do Ministra Spra-
wiedliwości. O innych nowinkach – jak choćby niesamorządowe orzecznictwo 
dyscyplinarne lub też prawo zastępowania przez ministra organów samorządu 
komisarzami rządowymi – nawet szerzej nie wspomnę. Była to po prostu próba 
niezwykle brutalnej rozprawy z rządami prawa. Na szczęście zgodny opór środo-
wiska adwokackiego doprowadził do jej daleko idącego złagodzenia i najgłupsze 
pomysły odłożono na półkę.

Czy ta fala dzisiaj powraca – w innych czasach, z innymi ludźmi? Chciała-
bym zaprzeczyć, ale słabe mam ku temu podstawy. Już na konferencji Krajowej 
Rady Sądownictwa na początku tego roku ostrzegałam, że sądy i sędziów traktu-
je się jako przedmiot gry o niedemokratycznie sprawowaną władzę. Minęło kilka 
miesięcy – i wszystko mogę powtórzyć, co najwyżej podnosząc tembr głosu. Pro-
szę Państwa, los Trybunału Konstytucyjnego jest papierkiem lakmusowym stanu 
naszego państwa. Widzimy wszyscy, jak „szanowana” jest niezależność tej insty-
tucji. Czego więc możemy spodziewać się po projekcie prawa o ustroju sądów 
powszechnych, który większość parlamentarno-rządowa ponoć „wysmaża” nam 
w cieniu gabinetów? Jaką mamy na ten temat wiedzę? Standardy transparentności 
i partycypacji społecznej w stanowieniu prawa – nawet na tle poprzedniej ekipy 
rządowej, o której szacunku dla Konstytucji również trudno byłoby mi mówić zbyt 
dobrze – są teraz, oględnie mówiąc, niewysokie. I niepokojąco mocno przypomi-
nają przywołany właśnie przeze mnie przykład z międzywojnia.

Proszę Państwa, powtórzę raz jeszcze to, co mówię cały czas. My, sędziowie, 
nie jesteśmy ani politykami opozycji, ani mafi ą, ani „grupą kolesiów”, która broni 
poprzedniego systemu. Jedyne, czego mamy czelność bronić, to państwo prawa, 
a ono nie jest ani z lewicy, ani z prawicy i nie naszym służy interesom, lecz oby-
watelowi. Takie więc epitety, które relata refero przytoczyłam, jedynie świadczą 
o poziomie intelektualnym i moralnym tych, którzy nas obrażają. Nie zrażając się 
nimi, powiem, czym ten kongres moim zdaniem być powinien i jakie zadania przed 
nami stoją. A jest ich niemało.

Po pierwsze, mamy dzisiaj szansę i okazję, abyśmy wyszli z cienia i pokazali 
się jako obywatele. Sędzia jest piastunem władzy publicznej, a nie jakimś urzędni-
kiem. Z uwagi na swoją szczególną rolę – autorytatywne rozstrzyganie o ludzkich 
sprawach – musi być ostrożny w sferze czynów i wypowiedzi. Nie należymy do 
partii, nie strajkujemy ani nie chodzimy na demonstracje, jednak nie możemy i nie 
będziemy milczeć, kiedy widzimy, że w państwie dzieje się źle; że nie szanuje się 
i nie przestrzega Konstytucji; że odmawia się mocy wyrokom Trybunału Konstytu-
cyjnego, bo co i rusz któryś z polityków uzurpuje sobie prawo decydowania, co jest 
wyrokiem. Prawnicy, a w szczególności sędziowie, są – czy to się komuś podoba, 
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czy nie – najlepiej wykształconą i najbardziej propaństwową częścią narodu. Czas 
najwyższy, abyśmy przestali się obawiać, jaką reakcję wywoła nasz udział w de-
bacie publicznej. On jest teraz potrzebny jak nigdy! A ponieważ jesteśmy ludźmi, 
jak każdy, za naszym kongresem stoją po prostu emocje i wielkie obawy o to, co 
się stanie z Rzecząpospolitą, z każdym z nas, z całym narodem. Chciałabym za-
uważyć, że prawo już od dawna nie jest wola rządzącej większości, powołującej 
się na swój mandat z wygranych wyborów. Działania wszystkich muszą mieścić 
się w ramach obowiązującej Konstytucji i prawa, którego znaczenie in concreto 
ustalają sądy.

A więc kongres jest po to, abyśmy jako środowisko ludzi, którym z racji urzędu 
„wolno trochę mniej” niż innym obywatelom, także mogli otwarcie powiedzieć 
o tym, że nie chcemy, aby państwo dryfowało prosto ku anarchii i nieuchronnie 
sprzężonego z nią naruszenia ładu i porządku publicznego. Hasła wznoszone od 
paru dni przed SN przez demonstrantów mogą być tego początkiem.

Po drugie, nasz kongres jest apelem do obozu władzy „politycznej”, aby ten 
zagrał z nami w otwarte karty. Od miesięcy słyszymy, że ekipa wokół Ministerstwa 
Sprawiedliwości szykuje zupełnie nowy ustrój sądownictwa. Słyszymy to, ale nor-
malna debata w tak ważnej sprawie w ogóle się nie toczy! Nikt z nami, sędziami 
nie rozmawia! To nie jest normalne. Może więc aktualny obóz parlamentarno-rzą-
dowy chce załatwić ją poprzez „wrzutkę” na kształt projektów innych ustaw? Jeżeli 
tak, to proszę, aby nam to tutaj otwarcie oznajmiono. A tak przy okazji chcemy 
wiedzieć, jak my, powołani na urząd sędziego i piastujący władzę publiczną, zo-
staniemy potraktowani w razie utworzenia nowych sądów i zniesienia co najmniej 
części dotychczasowych? Czy rzeczywiście władza polityczna chce manipulować 
składem Krajowej Rady Sądownictwa i jakie instrumenty do tego sobie szykuje?

Po trzecie, na tym kongresie chcemy pokazać władzy „politycznej”, że ta ostat-
nia nie ma wyrobionej ani wiedzy, ani diagnozy problemów sądownictwa, które 
zastępuje się zbiorem pobożnych życzeń i ludowego utyskiwania, jakie te sądy są 
stronnicze, skorumpowane, złożone z komunistów, a co najmniej opieszałe i nie-
chętne jakiejkolwiek pracy. To nas nie tylko obraża, ale również oznacza gigan-
tyczne zakłamywanie rzeczywistości! Sędziowie – najlepiej wykształcona część 
aparatu władzy publicznej – wykonują tytaniczną pracę na rzecz całego państwa. 
Co więcej, na ogół są to młodzi ludzie, którzy nawet nie doświadczyli życia w „ko-
munie”, a w każdym razie trudno ich posądzać, że są tamtym ustrojem skażeni. Nie 
od rzeczy będzie przypomnieć, że w 1990 r. wymieniono cały skład Sądu Najwyż-
szego. Przykładów ludzi Solidarności – odważnych i do szpiku kości uczciwych 
– na najwyższych urzędach sędziowskich naprawdę nam nie brakuje.

Jest oczywiste, że sądy nie funkcjonują doskonale, ale w odróżnieniu od tego, 
kto dzisiaj w Polsce rządzi, ja bym za to nie winiła sędziów. To jest wina ustawo-
dawcy, który przez dziesiątki lat obładowywał orzeczników zadaniami jak najdal-
szymi od wymierzania sprawiedliwości, tak że w Warszawie lub Katowicach na 
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głowę jednego sędziego bywa nawet 1000 spraw; tego ustawodawcy, któremu po-
dobało się kilkakrotnie odwrócić procedurę karną – nawet nie zmieniając kodeksu 
z 1997 r. – tak że konia z rzędem temu, kto nie popełni błędu stosując tę „piramidkę 
paragrafów”.

To jest wina kolejnych większości rządowych, które średnio co sześć miesięcy 
jak rękawiczki zmieniają Ministrów Sprawiedliwości – partyjnych delegatów rzu-
conych „na odcinek” bez wizji i kompetencji. To jest wina partyjnych ideologów 
oraz speców od czarnego PR-u i lepkich kłamstw wyborczych, którzy sączą oby-
watelom do ucha bzdury, że to my jesteśmy winni, kiedy np. patologicznemu ro-
dzicowi odbiera się skrzywdzone dzieci albo kiedy zapadł niekorzystny dla jednej 
ze stron wyrok, chociaż adwokat obiecał, że na pewno wygra. Chcemy powiedzieć 
politykom prosto w twarz, że my się nie zgadzamy na bycie wiecznym „chłopcem 
do bicia”. Chętnie pokażemy, gdzie są problemy w sądownictwie – bo oczywiście 
są – ale z nami trzeba chcieć spokojnie porozmawiać. Takiej woli rozmowy, debaty 
ja niestety nie widzę. To się musi zmienić! Na pewno nie pozwolimy dłużej obrzu-
cać się błotem.

Tak więc, proszę Państwa, to powinien być kongres godności sędziów. To po-
winien być początek końca samowoli politycznych harcowników, którzy od lat 
robią z nas szwarccharaktery – ludzi pozbawionych sumienia i rzekomo zaprze-
danych mitycznym, zakulisowym zleceniodawcom. Przestańmy wreszcie milczeć 
na zasadzie: „nasze wyroki obronią się same”! My ciężko pracujemy w służbie 
publicznej i widzimy więcej, niż się komukolwiek wydaje, tylko nie mamy szansy 
o tym głośno powiedzieć. Tak więc zacznijmy rzeczowo, metodycznie wyjaśniać, 
co boli polskie sądownictwo AD 2016; jakie istnieją zagrożenia, jakie niedomaga-
nia, jakie braki.

Podkreślam: debatujmy w spokoju, ale tak, aby te podstawowe bolączki mogły 
wybrzmieć w sposób zrozumiały dla obywateli i dla władz.

Życzę nam wszystkim owocnych obrad!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na obchodach 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP. 
Gdańsk, 16–17 października 2016 r.

Szanowny Panie Prezesie, Panie i Panowie Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego! 
Szanowni Panowie Prezydenci! Wszyscy Szanowni Zebrani!

Świętujemy dzisiaj urodziny Trybunału Konstytucyjnego. Ktoś mógłby zapy-
tać: dlaczego nie w Warszawie? Ależ to nie ma znaczenia – spotykamy się w pięk-
nym zakątku naszego kraju, i to najlepszym z możliwych! To tutaj narodziła się 
polska wolność w 1980 roku. Nie wyobrażam sobie lepszego sposobu, aby uczcić 
instytucję, która zrobiła dla nas znacznie więcej niż niejeden poseł na Sejm.

Jako profesor nauk prawnych i wychowawca wielu pokoleń młodzieży prawniczej, 
chciałabym się z Państwem podzielić pewną refl eksją. Mianowicie przez pryzmat do-
świadczeń ostatniego roku myślę, że obywateli trzeba uczyć prawa. Trzeba to robić na-
wet poniewczasie, ponieważ dobre państwo nie rodzi się samo z siebie, ale jest go tylko 
tyle, ile ludzie odpowiedzialni za jego losy są w stanie z siebie dać. O Trybunale Konsty-
tucyjnym mówiło się przez tych trzydzieści lat za mało i za rzadko, aby społeczeństwo 
zrozumiało, dlaczego jest ważny. To znaczy, że my – utytułowani prawnicy, członko-
wie społeczności akademickiej – nie zdaliśmy egzaminu, bo ich tego nie nauczyliśmy. 
Może myśleliśmy, że on sam broni się przez swoje wyroki? To był nasz wielki błąd.

Wierząc, że jednak nigdy nie jest za późno, żeby się poprawić, z tego miejsca 
chciałabym przypomnieć sobie samej i wszystkim Państwu kilka prawd oraz faktów.

Nie ma prawa bez Konstytucji ani Konstytucji bez sądów konstytucyjnych. Tyl-
ko Konstytucja różni państwo od satrapii. Prawo oparte na jej fundamencie nie jest 
wcale potrzebne władzy. Ktoś, kto chce rządzić innymi, poradzi sobie i bez tego, bo 
jakieś reguły postępowania obowiązują w każdej grupie społecznej, nawet w mafi i. 
Ale narzucanie ludziom reguł gry, swojego widzimisię – to wcale nie jest prawo, 
tylko forma ucisku. Współczesne państwo tymczasem funkcjonuje jako dwustron-
nie zobowiązująca umowa. Obywatele chcą mieć pewność, że władza z ich praw 
nie ujmie więcej, niż to jest konieczne dla wspólnego dobra. Na to się właśnie z rzą-
dzącymi – przez akt nazywany konstytucją – umawiamy. A gdzie zaś jest umowa, 
tam zawsze może powstać spór. Cóż zatem zrobimy, kiedy zabraknie sądu, który 
go rozsądzi? Kto zapewni sprawiedliwość? I jakimi środkami?

Oczywiście ktoś mógłby w tym miejscu zauważyć, że są takie państwa, w których 
konstytucja i sądownictwo konstytucyjne nie istnieją, a jednak są to państwa prawo-
rządne i demokratyczne. Ale takie podejście, oparte tylko do powierzchownej obserwa-
cji, za którą nie stoi „wejrzenie w głąb” systemu prawnego, jest chybione. W niektórych 
państwach może nie istnieć pisana konstytucja – jak na przykład w Zjednoczonym Kró-
lestwie. Kultura polityczna oraz rola sądów są jednak tak ukształtowane, że to parlament 
i rząd, chcąc przeprowadzić jakąkolwiek reformę, muszą mozolnie przebijać się przez 
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lawinę orzeczniczych precedensów oraz wielowiekowego zwyczaju. Model sprawo-
wania władzy jest tam deliberatywny, oparty na dyskusji i dążeniu do konsensu. Wła-
dza większości parlamentarno-rządowej jest więc wystarczająco mocno ograniczona.

Gdzie indziej, na przykład w USA, jest konstytucja pisana i choć nie ma for-
malnie sądu konstytucyjnego, to jednak faktycznie tę rolę pełni Sąd Najwyższy: 
dziewięciu sędziów, którzy orzekają w konkretnych sprawach i niejako „przy oka-
zji” bywa, że kontrolują także konstytucyjność norm prawnych. Oczywiście, że 
i tam są pewne gry polityczne wokół nominacji sędziów. Jednak „na końcu dnia” 
Sąd jest wyrocznią i absolutnie nikt nie ważyłby się kwestionować jego odrębno-
ści oraz autonomii. Notabene od potwierdzenia ważności nominacji sędziowskich, 
których organ władzy wykonawczej nie chciał uznać (sprawa Marbury przeciwko 
Madisonowi), zaczęła się w USA historia orzecznictwa konstytucyjnego. Przykład 
amerykański mówi bardzo wiele o szacunku, jakim w cywilizowanym, zachodnim 
świecie darzy się konstytucję i sądownictwo.

A jak jest z Polską? Nasza kultura konstytucyjna, a nawet kultura prawna 
w ogóle, była i jest wątła. Prawa w Polsce się nie chce przestrzegać, a nawet bywa 
to powód do chluby. Przed wojną i za czasów PRL Trybunału Konstytucyjnego 
nie mieliśmy – z różnych przyczyn. Za ten brak płaciliśmy wysoką cenę w postaci 
samowoli autorytarnej władzy. Trybunał wkroczył na scenę polskiej historii dopie-
ro w 1986 r. i utorował drogę polskiej transformacji ustrojowej. To był naprawdę 
przełom, właściwie koniec ofi cjalnie zadeklarowanej w PRL jednolitości systemu 
władzy. Nagle dyktatura musiała przyzwyczaić się do poszanowania ówczesnej 
Konstytucji z 1952 r., do której wcześniej miała, oględnie mówiąc, taki sobie sza-
cunek. A już pierwsze orzeczenia TK – dotyczące m.in. przepisów emerytalnych 
oraz wywłaszczeniowych – były negatywne i się nie podobały. Władza wtedy jakoś 
to zniosła, Sejm wyroków nie odrzucił i opublikowano je w Dzienniku Ustaw.

Mija trzydzieści lat – i wiatr zaczyna wiać w innym kierunku. Co się stało? 
Otóż myślę, że te dziesiątki lat czynienia z kolejnych Konstytucji jedynie zbio-
ru deklaracji ideowych wyrządziły Polsce i Polakom wielką krzywdę, która teraz 
mści się na nas wszystkich. Powraca niby już zapomniana melodia. Znów popa-
damy w stan plemienny, a to w naszych dziejach w gruncie rzeczy zdarzało się co 
najmniej kilkakrotnie i raczej źle się kończyło. Źródłem naszych nieszczęść jest 
niezrozumienie i niechęć do prawa jako autonomicznej wartości oraz brak zaufania 
do innych, które stanowią część kodu kulturowego. On niestety podlega zmianom 
w bardzo długim cyklu.

Nie idźmy tą drogą! Państwo oparte na prawie, Konstytucja oraz chroniące ją 
sądownictwo konstytucyjne są nam potrzebne. Jest wielką niegodziwością ze stro-
ny polityków nazywanie Trybunału „trzecią izbą parlamentu”. A przecież TK pełni 
rolę hamulca bezpieczeństwa. Nie ogranicza władzy parlamentu jako reprezentacji 
Narodu, ale zapobiega ryzyku narzucania temu Narodowi – w imię jego opacznie 
pojmowanego dobra – czyjejś samowoli jako pozoru prawa. Waży wartości, zwra-
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ca uwagę na dobro jednostki, na prawa człowieka. Bywa, że wyciąga na światło 
dzienne ukryte za zasłoną racje i interesy. To nie są rzeczy nieważne. A niestety 
każdy, kto jako świadomy obywatel śledzi pracę Sejmu, wie, że bardzo często nie 
przebijają się one przez polityczny „przekaz dnia”.

Kolejna wielka nieuczciwość to próba przekonania obywateli, że sąd konstytucyjny 
to jakaś „rada mędrców” działająca arbitralnie, bez jakiejkolwiek legitymacji oraz kon-
troli. To jest wyjątkowo cyniczna manipulacja. Sędziowie są wybierani przez przedsta-
wicielstwo Narodu – Sejm i w ten sposób otrzymują mandat. Co więcej, Trybunał nie 
bada konstytucyjności prawa sam z siebie. Do tego potrzebuje wniosków, skarg i pytań 
prawnych, także – a może przede wszystkim – tych przedstawianych przez obywateli 
oraz sądy. Orzeka według ściśle określonej procedury, z uwzględnieniem Konstytucji, 
która bywa ogólna, ale wcale nie jest ogólnikowa. Przez prawie dwadzieścia lat zdążyła 
obrosnąć aksjologią, obyczajem, orzecznictwem i opiniami doktryny. Kto zatem ma 
więcej swobody działania – partyjna machina sejmowa czy sędziowie konstytucyjni?

Złagodzenie rygorów apelacji w sprawach cywilnych, uprawnienia straży gminnych 
do nakładania mandatów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, przywileje eme-
rytalne nauczycieli niepublicznych przedszkoli, roszczenia odszkodowawcze pracowni-
ków w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, wolność zgromadzeń – w każdej z tych 
przykładowo wymienionych spraw wyroki Trybunału przesądzające niekonstytucyjność 
prawa wpłynęły na życie wielkiej liczby Polek i Polaków. To są przykłady dobre. Oczy-
wiście zdarzały się także orzeczenia gorsze; ja sama mam trochę żalu o np. o kilkakrotnie 
podejmowany problem nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi, 
gdzie moim zdaniem zabrakło odwagi oraz zdolności przewidywania konsekwencji 
orzecznictwa w polskich warunkach społeczno-ustrojowych. Ja więc również krytyku-
ję Trybunał Konstytucyjny za to, co i jak robi, ale staram się to robić w sposób god-
ny, uczciwy i rzetelny. Do tego wzywam wszystkich sprawujących władzę. Ich osten-
tacyjnie okazywany brak szacunku dla TK kiedyś obróci się przeciwko nim samym.

Na zakończenie jeszcze jedno. Trybunał należy z woli ustrojodawcy do or-
ganów władzy sądowniczej. I w istocie rozstrzyga spory „o prawo”, o czym już 
mówiłam. Po stokroć lepiej, aby one rozstrzygały się na sali trybunalskiej niż na 
ulicy. Zaś tym, którzy jak mantrę powtarzają, że nie wiadomo, co i jak robią sądy 
i trybunały, że są one niesprawiedliwe, opieszałe itp. – mówię: zaangażujcie się! 
Brońcie swoich praw, chodźcie na jawne rozprawy, czytajcie i komentujcie wyroki, 
zgłaszajcie swoje kandydatury na ławników. To wolno robić! Sędziowie – rów-
nież konstytucyjni – nie boją się tego, że zostaną skonfrontowani z czyjąś opinią, 
a uczciwie i godnie prowadzona kontrola społeczna – oczywiście nie polegająca 
tylko na politycznym „piarze” oraz lżeniu innych – właściwie im pomaga. Polacy 
nie staną się obywatelami zachowując milczenie.

Trybunałowi na jego trzydzieste urodziny życzę zatem – jak to jubilatowi – sto 
lat! Przede wszystkim zaś życzę tego, aby przetrwał tę chwilową burzę dziejów 
i aby wyszedł z niej wzmocniony jak nigdy dotąd!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na pożegnaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego 
Andrzeja Rzeplińskiego. Warszawa, 16 grudnia 2016 r.

Szanowny Panie Prezesie, Drogi Andrzeju!
Szanowni Państwo Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego!
Wszyscy Szanowni Zebrani!

„Sądownictwo jest tą dziedziną, w której poglądy polityczne, życzenia i wska-
zówki stronnictw – nawet osobiste sympatie nie mogą, z istoty samej, tworzyć kryte-
rium dla oceny wartości jego przedstawicieli i działaczy. W szczególności dotyczy to 
stanowiska sędziego, który spełniając swoją misję w społeczeństwie dba tylko o to, 
aby duchowo i na zewnątrz być uosobieniem pewnego idealnego typu” – ten jakże 
aktualny passus pochodzi z przemówienia, jakie w 1929 r. wygłosił do odchodzącego 
ze stanowiska (nota bene nie z własnej woli) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Władysława Seydy szefujący przedwojennemu Związkowi Prawników Kresowców 
prof. Konrad Dynowski. Moim zdaniem doskonale pasują one do dnia dzisiejszego 
i okazji, która nas tutaj zgromadziła. Pragniemy bowiem uhonorować osobę, która 
przez dziewięć lat swojego życia piastowała stanowisko sędziego konstytucyjnego.

Moim zdaniem trudno jest o inne niż Trybunał Konstytucyjny miejsce, w któ-
rym sędziowska niezawisłość oraz poczucie dystansu do polityki i polityków zna-
czyłyby więcej. Jako sędzia Sądu Najwyższego, mimo wszystko miałam zawsze ten 
komfort, że orzekam w sprawach, które, nawet jeśli dotyczą interesu publicznego, to 
jednak skrywają go w tle, za jakimś stanem faktycznym i roszczeniami, które trzeba 
uwzględnić lub oddalić, tak jak nakazuje prawo i własne sumienie. Sędzia konstytu-
cyjny – a szczególnie Prezes Trybunału Konstytucyjnego – tego wyjątkowego „za-
bezpieczenia” przed zewnętrznym światem jest pozbawiony. Sprawy konstytucyjne 
dotyczą dosłownie wszystkich i każdego. U ich podstaw leżą oczywiście zagadnienia 
prawne, lecz jednak szczególnego rodzaju, tak jak specyfi czne są normy Konstytucji. 
Ocenie podlega akt normatywny – jego część, czasem nawet drobny fragment treści 
wyinterpretowanej z jednego przepisu. Sędzia konstytucyjny musi mieć „z tyłu gło-
wy”, że jego osądowi poddana jest wola suwerena, którym jest Naród, jednak rów-
nocześnie – pozostając ciągle prawnikiem – ma obowiązek wykonać trudne zadanie, 
które polega na ochronie dobra tego samego Narodu. Służy więc Narodowi, choć 
niestety bywa, że jest przezeń najmniej doceniany za każdą z jego zasług.

Jest to gorzka prawda, ale taką właśnie cenę trzeba zapłacić za wyjątkowy ho-
nor służby publicznej. A ona nie polega przecież na tym, aby służyć czyimkolwiek 
konkretnym celom! Sędzia konstytucyjny służy Narodowi poprzez jego szacunek 
dla prawa i Konstytucji. Ze względu na swoją misję i ślubowanie nie tylko może, 
ale musi czynić wszystko, co mu jest nakazane, aby chronić Konstytucję jako, po 
pierwsze, najwyższe prawo, a po drugie, jako najwyższą wartość. Prawo bowiem 
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– a w szczególności Konstytucja jako jego „najwyższe piętro” – ma w naszej, euro-
pejskiej kulturze wyjątkowy, samoistny charakter. Dobrze wiemy, dlaczego tak być 
powinno: zaledwie siedemdziesiąt jeden lat temu zakończyła się najstraszniejsza 
z dotychczasowych wojen, która wybuchła tylko dlatego, że jeden z europejskich 
polityków skrajnie zinstrumentalizował prawo, czyniąc je przedłużeniem swego 
osobistego kaprysu i woli. Tak się nie godzi! Prawo stanowione i stosowane „na po-
lityczne zamówienie” ma tylko pozór prawa: ex iniuria ius non oritur. Za prawdzi-
wym prawem stoją wartości wyższe niż polityczna skuteczność w dążeniu do wła-
dzy totalnej. O tym w swoim słynnym wykładzie radiowym pt. „Pięć minut fi lozofi i 
prawa” pięknie opowiedział Gustav Radbruch. Naszym wspólnym, sędziowskim 
obowiązkiem jest o tym stale przypominać, aby krwawa historia naszego konty-
nentu pozostała daleko za nami.

Teraz pozwoli Pan, że na sam koniec zwrócę się do Pana w sposób bardziej 
osobisty. Pragnę bowiem – w imieniu całego korpusu sędziowskiego RP, a przy 
tym własnym – podziękować Panu za dwie rzeczy.

Po pierwsze, składam Panu wyrazy wdzięczności za naprawdę ciężką pracę. War-
to byłoby bowiem powiedzieć, że nie tylko piastował Pan funkcję Prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego, ale cały czas Pan orzekał. Jako sędzia i Pierwszy Prezes Sądu Naj-
wyższego wiem, że orzekanie i kierowanie instytucją władzy sądowniczej – to są role 
co najmniej bardzo trudne do pogodzenia. Bo przecież nawet mając pomoc ze strony 
asystenta, bierze się na siebie potężną odpowiedzialność – zwłaszcza kiedy jest się 
sprawozdawcą. O sprawie się myśli. Sprawą się żyje. Przypomnę, że to właśnie Pan 
był referentem np. w sprawach odpowiedzialności za wykroczenie niepodawania 
danych kierującego pojazdem (P 27/13) czy też – zupełnie ostatnio – przy ocenie 
konstytucyjności słynnej ustawy o „bestiach” (K 6/14), z którą my również w Sądzie 
Najwyższym mamy do czynienia. To są rzeczy albo żywo interesujące, albo fi zycznie 
dotyczące milionów obywateli! A bywa – o czym, jak podejrzewam, nie każdy Polak 
wie – że uzasadnienie ważnego wyroku TK zajmuje 100 i więcej stron maszynopisu, 
stanowiąc praktycznie pracę naukową. Chapeau bas, Panie Prezesie!

Po drugie, dziękuję Panu, że piastując urząd zachowywał się Pan po prostu 
uczciwie. Wiem, że nie było Panu łatwo. Jeżeli zatem rozmyśla Pan – a przypusz-
czam, że tak jest, bo to rzecz ludzka – o tym, co i jak mógł Pan zrobić lepiej, to 
proszę już tego nie czynić! Zrobił Pan wszystko, co mógł. A to, czy stało się dobrze, 
to już – kiedy wszystkie nasze uczynki pokryje już gruba warstwa kurzu i patyny – 
oceni najsurowszy z sędziów, czyli Pani Historia. Kelsenowski model sądownictwa 
konstytucyjnego jest wymagający nawet dla niektórych spośród sędziów TK. Do 
niego jeszcze kiedyś powrócimy, a wtedy Pana nazwisko będzie przypomniane nie 
jako jedno z grona „polityków opozycji”, ale tych sędziów konstytucyjnych, z któ-
rych postawy i dorobku możemy jako Polacy być dumni.

Panie Prezesie – dziękuję!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na Zebraniu Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów 
Apelacyjnych oraz Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów. 
Warszawa, 30 stycznia 2016 r.

Szanowny Panie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa!
Panie i Panowie Sędziowie!
Wszyscy Szanowni Zebrani!

Zostałam poproszona o to, aby zabrać głos na dzisiejszym zgromadzeniu i choć 
czuję się tym w pewien sposób wyróżniona, bo jako Pierwszy Prezes najwyższego 
organu władzy sądowniczej i wciąż jeszcze konstytucyjny członek Krajowej Rady 
Sądownictwa, zdecydowanie zbyt rzadko miewam taką sposobność – to jednak tym 
razem przepełnia mnie wielki smutek, którym muszę się z Państwem podzielić. Od 
ponad roku powtarzam, iż sądy łatwo przekształcić w igraszkę w rękach polityków. 
To, co dotychczas było zagrożeniem, staje się teraz faktem. Z ust przedstawiciela 
egzekutywy – Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego – równolegle pia-
stującego mandat poselski usłyszeliśmy zapowiadane lub przewidywane przez nas 
już dawno słowa: sądy należy „zreformować”. Pozwolę sobie ująć to stwierdzenie 
ująć w cudzysłów, bo reform w Polsce mamy chyba już wszyscy dosyć. O nich mówi 
się jako o wartości samej w sobie. A chodzi o zmianę, która żadnej obiektywnej war-
tości nie przedstawia. Cel, o czym wszyscy doskonale wiemy, jest zupełnie inny niż 
czyjekolwiek dobro. Wie o tym również Pan Minister i Prokurator Generalny.

Stawką w grze są resztki niezależności sądownictwa oraz niezawisłość sę-
dziów. Tak, użyłam słowa „resztki” w sposób zupełnie celowy. Bo należy otwarcie 
powiedzieć, że szacunek dla niezależności sądów w naszym kraju nigdy nie był 
na zbyt wysokim poziomie. Nigdy nie było niezależności budżetowej sądów po-
wszechnych, niezależności ich kierownictwa, a także gwarancji instytucjonalnych, 
do jakich – nawet w latach 1926–1939, kiedy demokracji w Polsce po prostu nie 
było – należało tworzenie i znoszenie sądów mocą ustawy. Wprawdzie wiemy, że 
dzisiaj uchwalenie takiego aktu prawnego to bagatela, zadanie na jedną noc i pół 
dnia. Niemniej jednak byłby to przynajmniej jakiś symbol szacunku dla sądów, 
a w życiu nawet symbole się przecież liczą. Wiele już razy przypominałam ten 
przykład z nie tak dawnej przeszłości: oto w 2001 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu 
„ręcznie” zamieniono w ośrodek zamiejscowy jedynie po to, aby pozbyć się nie-
wygodnego prezesa. I zważmy, że od tamtego czasu nie zrobiono dosłownie nic, 
aby ograniczyć wszechwładzę Ministra Sprawiedliwości nad sądami, więcej nawet 
– starano się bardzo, aby tę władzę zakonserwować i rozszerzyć.

Od niezależności sądów, której nawet po 1989 r. nie mieliśmy zbyt wiele, prze-
chodzimy aktualnie do etapu drugiego, znacznie niebezpieczniejszego – rozmon-
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towania gwarancji niezawisłości sędziowskiej. O co chodzi? Pan Minister i Proku-
rator Generalny potwierdził w swoim publicznym wystąpieniu wszystko, co było 
albo znane, albo przeczuwane. Ma powstać w SN Izba Dyscyplinarna – wspólna 
dla sędziów i prokuratorów. Rzecz sama w sobie ciekawa, bo w SN od lat orzekamy 
jako sąd dyscyplinarny drugiej instancji, a skoro sędziowie są w przeciwieństwie 
do prokuratorów niezawiśli, to odpowiedzialności przedstawicieli obu grup nie 
można mierzyć jedną miarą… Ale przecież wiadomo, że nie w tym rzecz.

Zamysł jest prosty: obecna władza przez fakty dokonane zmienia konstytucyj-
ny ustrój państwa. I za chwilę zyska potężny instrument nacisku na każdego indy-
widualnego sędziego, a przez to – na każdego obywatela. Do Izby Dyscyplinarnej 
wprowadzi posłusznych sobie ławników, bo sądy – jak powiedział pewien członek 
grupy rządzącej – są zbyt ważną sprawą, aby je pozostawić samym sędziom. No 
więc będziemy mieli sądy upolitycznione, bo w razie czego skład mieszany w Izbie 
Dyscyplinarnej usunie z urzędu każdego, kto się nie zgadza z poddaniem prawa 
potrzebom bieżącej praktyki i woli politycznej.

Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest w gruncie rzeczy abstrakcja, bo przecież 
partia rządząca nie będzie się interesować każdą sprawą sądową i każdym sędzią. 
Każdą i każdym może i nie, ale niektórymi – owszem. Jak bardzo to jest prawdopo-
dobne, przekonuje przykład z przedwojnia: zdymisjonowany jednym ruchem pióra 
ministra Stanisława Cara sędzia i Prezes Sądu Najwyższego Aleksander Mogilnicki 
już jako adwokat prowadził sprawę karną przeciwko pewnemu ofi cerowi, którego 
w jego mieszkaniu zaatakowała grupa piłsudczyków. Ten w obronie własnej jed-
nego z nich postrzelił, za co został skazany; skargę kasacyjną Sąd Najwyższy od-
dalił bez zająknienia o kontratypie obrony koniecznej. Nie od rzeczy będzie także 
przypomnieć kazus Stanisława Cywińskiego, docenta wileńskiego Uniwersytetu 
Stefana Batorego, którego za krytykę nieżyjącego już marszałka Piłsudskiego nie 
tylko dotkliwie pobito, ale i skazano na podstawie ustawy, którą Sejm śpiesznie 
uchwalił w toku procesu. Nullum crimen sine lege poenali anteriori? Wolne żarty! 
Tak właśnie działają sędziowie w państwach autorytarnych, kiedy się ich podda 
dostatecznie silnej presji.

Nie mówię o tym dlatego, żeby kogoś obrazić lub wzbudzić tanią sensację. Nie! 
Chodzi mi tylko o to, aby każdy na tej sali i poza nią miał świadomość powagi sy-
tuacji. W Polsce skończyła się epoka, kiedy mogliśmy polegać na zadeklarowanej 
w art. 2 Konstytucji zasadzie demokratycznego państwa prawnego. O prawo, o jego 
przestrzeganie, o każdy cal sprawiedliwości należy teraz walczyć i obowiązek ten – 
co tu dużo mówić – spoczywa na sędziach. Powstaje oczywiście pytanie, jak to robić?

Prostych odpowiedzi nie ma. W każdym bądź razie muszę to powiedzieć: nie 
ma walki bez ofi ar, a do nich może być zaliczony każdy z nas tu obecnych. Piastu-
jemy władzę publiczną, a skoro tak, to musimy zawsze liczyć się z konsekwencja-
mi. Proszę więc Państwa Sędziów – wszystkich bez wyjątku – aby przestali my-
śleć o sobie jako o tych, którzy tylko przychodzą do miejsca pracy wykonać swój 
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obowiązek, a tak poza tym to muszą pracować, spłacać kredyt, wyżywić rodzinę 
itp. Takie postawy skłaniają do kunktatorstwa, szukania usprawiedliwień, a w osta-
teczności – do ustępstw.

Walka o prawo musi toczyć się w granicach prawa, ale musi być twarda i jed-
noznaczna, jak jednoznaczny jest ustrój państwa. Aby zwyciężyć, trzeba się przy-
gotować nawet na sądy dyscyplinarne, na ryzyko usunięcia z urzędu, na wszystko! 
Trzeba pisać i wygłaszać dobre mowy, trzeba głośno i – daj Boże – mądrze mówić 
o imponderabiliach. Nie wolno się bać. Trzeba pokazywać, że jesteśmy w opozycji 
przeciwko spychaniu demokratycznego państwa z niezawisłymi sędziami w niebyt.

Jestem bardziej pewna niż kiedykolwiek dotąd, że Polska dojrzała do zmia-
ny. Wzywam całe środowisko sędziowskie, aby pokazało klasę, na jaką nie jest 
stać wielu obywateli, którzy myślą, że demokratycznie wybrana większość może 
wszystko. Takie przypadki już z historii znamy i wiadomo, czym się skończyło. Je-
żeli mamy bronić prawa, to nie ma lepszego momentu niż teraz. Środowisko nasze 
musi pokazać, że jest zjednoczone wokół idei państwa prawa, że onegdaj suweren, 
by użyć dzisiejszej nomenklatury, zadecydował o trójpodziale władz. Musi tłuma-
czyć, że nie bronimy jakichś mitycznych interesów własnych, bo ich nie mamy, 
tylko chcemy, aby obywatel przed sądem czuł się bezpiecznie, wierząc że sędzia 
jest niezawisły. To jest nasza powinność wobec przyszłych pokoleń i misja.

Dziękuję za uwagę!
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List Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 
Sędziów „Themis”. Spała, 25–26 marca 2017 r.

Szanowna Pani Prezes!
Panie i Panowie Sędziowie!
Wszyscy Szanowni Zebrani!

Bardzo dziękuję za zaproszenie na zjazd Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, 
z którym łączą mnie bliskie i serdeczne więzi. Zarazem pragnę bardzo przeprosić, 
iż ze względu na dawno zaplanowany wyjazd służbowy nie mogłam przybyć do 
Państwa osobiście. Proszę zatem pozwolić, że chociaż w tej niedoskonałej formie 
przekażę Państwu kilka słów.

Polskie sądownictwo, tak jak cały nasz kraj, znajduje się dzisiaj w stanie po-
ważnego kryzysu. Jest on zupełnie inny od tych, do jakich przywykliśmy. Nie cho-
dzi bowiem o mniej lub bardziej widowiskowe zaburzenia natury gospodarczej lub 
politycznej, z czym to słowo nam się najczęściej kojarzy. Grecka etymologia słowa 
„kryzys” w istocie oznacza przełom, zmaganie i walkę o przyszłość. Dokładnie 
w tym punkcie dzisiaj jesteśmy. Trwa kryzys polskiego systemu prawnego – nie 
tylko sądownictwa, ale prawa w ogóle.

Nie można nie zadawać sobie pytania, dlaczego do tego doszło. Powiem otwar-
cie: to musiało się kiedyś wydarzyć i sami sędziowie – czy też, szerzej mówiąc, praw-
nicy – ponoszą za to niemałą odpowiedzialność. W jednym ze swoich wywiadów 
sprzed kilku miesięcy pani profesor Ewa Łętowska powiedziała rzecz znamienną: 
„Mamy fi asko kluczowego elementu transformacji: nie udało się uczynić państwa 
prawa czytelnym projektem społecznym, nie tylko dla szerokich mas, ale i dla samych 
prawniczych elit, które powinny ten projekt upowszechniać i popierać […]”1. Nic 
dodać, nic ująć. Ja te słowa rozumiem jako wyraźny wytyk pod naszym adresem, iż 
wielu z nas – choć zapewne nie większość – wątpiło w istnienie państwa opartego na 
prawie. Wątpiący nie przekonają innych wątpiących. Zawiedliśmy.

Po rachunku sumienia przychodzi czas na zadośćuczynienie wyrządzonemu 
złu: temu, które się dzieje i jeszcze się wydarzy. Proszę pozwolić mi zacząć od 
refl eksji, że służba sędziowska to jest posłannictwo i zobowiązanie wobec każdego 
obywatela. Nie zostaliśmy sędziami tylko na czas pogody: to byłaby żadna sztuka. 
Naszym wielkim obowiązkiem jest trwać i stale czynić to, co ślubowaliśmy: stać 
na straży prawa. Proszę o tym pamiętać, kiedy przyjdzie czas trudnych decyzji. 
Nam nie wolno opuszczać bezradnie rąk, szukać dróg ewakuacji i stanu spoczynku, 
cedować odpowiedzialność na innych. Nie od tego jesteśmy.

1 Wygaszanie państwa prawa, rozmowa z A. Dryszelem, Tygodnik „Przegląd” 2016, nr 51.
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W dzisiejszym kryzysie dostrzeżmy naszą wielką szansę na wydźwignięcie 
się. Działalność społeczna sędziów nabiera dzisiaj nowego sensu. Może zabrzmi 
to nieco patetycznie, ale prawda jest taka, że potrzeba nam choć trochę tego du-
cha, którego miało w sobie pokolenie ludzi pierwszej „Solidarności”. Oni nie spo-
czywali na laurach, lecz wiele ryzykowali. Mamy na kim się wzorować: myślę tu 
o moich poprzednikach na urzędzie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – panu 
prof. Adamie Strzęboszu i o śp. panu sędzim Stanisławie Dąbrowskim. W mrocz-
nych czasach PRL potrafi li oni zachować tak zwany kręgosłup moralny. Trzeba 
wrócić na ich drogę i pójść nią dalej. Teraz Wasza kolej.

Wiele ostatnio myślę o społecznej roli sędziego. Dlatego chciałabym z tego 
miejsca prosić Państwa o to, aby działalność Stowarzyszenia „Themis” starać się 
rozszerzyć o nowe wątki. Proszę Państwa, sędziowie nie mogą działać czysto re-
aktywnie. Musimy zabierać głos w debacie publicznej w sposób mądry i godny, 
ważąc słowa, ale równocześnie odważnie broniąc swojego stanowiska i dobrego 
imienia. Trzeba również nam włączyć się do walki o przyszłość Narodu i Państwa.

Mówiąc bardziej konkretnie, apeluję, aby po pierwsze, dzisiaj bardziej niż kie-
dykolwiek trzymać się zasad prawa i etyki sędziowskiej. Po drugie, aby z wytrwa-
łością unikać poddawania się politycznej presji, jakkolwiek silna by była – nawet 
za cenę grożącej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Po trzecie wreszcie, zachęcam 
Członków Stowarzyszenia, aby coraz aktywniej włączali się w działalność progra-
mową, i to wykraczającą poza wąsko pojęte sądownictwo. Już dzisiaj należy za-
cząć dyskutować, jak przekształcić model ustrojowy naszego państwa, tak aby nie 
powtórzyły się dzisiejsze, bolesne wypadki: rozbicie od wewnątrz Trybunału Kon-
stytucyjnego, poddanie Krajowej Rady Sądownictwa zwierzchnictwu parlamentu, 
wprowadzenie niekonstytucyjnej asesury oraz rysująca się perspektywa zniszcze-
nia niezależności Sądu Najwyższego. Sądownictwo trzeba będzie odbudować od 
podstaw, zrywając z odziedziczonym po przedwojniu, „carskim” modelem mini-
sterialnej wszechwładzy, przemodelowując kognicję i stawiając bardzo mocno na 
edukację prawną społeczeństwa. Pracę nad programem budowy polskiego państwa 
prawa należy zacząć bardzo szybko, tak aby nie przespać momentu, kiedy nasza 
pomoc w tym dziele okaże się niezbędna.

Szanowni Państwo! Każdy kryzys jest okazją, aby czegoś się nauczyć. Tylko 
od nas zależy, jak ją wykorzystamy. Nie wolno poddawać się zwątpieniu. Pokażmy, 
że sędziom naprawdę zależy na czymś więcej niż jedynie na interesie własnego 
środowiska. Że jesteśmy dla obywateli i chcemy im służyć swoją wiedzą. Że może 
istnieć inne państwo: otwarte, nieopresyjne oraz oparte na przestrzeganiu obowią-
zującej Konstytucji. Polska potrzebuje aktywnych i zaangażowanych obywateli. 
Bądźcie więc liderami opinii, a zapewniam, że w ten sposób z czasem mroczna 
wizja polskiego prawa i sądownictwa, jaką dzisiaj tak łatwo rządzącym propago-
wać w społeczeństwie, ulegnie zmianie na lepsze. Życzę Państwu udanych obrad!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich 
„Iustitia”. Mszczonów, 1 kwietnia 2017 r.

Szanowny Panie Prezesie!
Panie i Panowie Sędziowie!
Wszyscy Szanowni Zebrani!

Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze zebranie. Miło mi, że sędziowie 
wszystkich szczebli oraz wszelkich pionów sądownictwa polskiego mają chęć słu-
chać tego, co mam do powiedzenia. Postaram się, żeby moje wystąpienie nie było 
długie i nie stanowiło „gorzkich żalów” w bardzo trudnej dla nas wszystkich go-
dzinie. Zatem pozwolą Państwo, że po krótkim podsumowaniu stanu dotychcza-
sowego powiem kilka słów o tym, jak z perspektywy sędziów należy spojrzeć na 
przyszłość: tę bliższą, która na naszych oczach staje się faktem, i tę nieco dalszą, 
która nadejdzie, kiedy walec historii przetoczy się już po naszym kraju. Nie chodzi 
mi jednak wcale o prognozę, tylko zrównoważone, spokojne przeżywanie dnia dzi-
siejszego; odwołując się do słów Karla Jaspersa: „Nie wolno dać się zawłaszczyć 
przeszłości ani przyszłości. Chodzi o to, aby być całkowicie w teraźniejszości”.

Trwa wielki kryzys, wywołany przez koniec drugiej epoki globalizacji; koniec 
pierwszej wyznaczają dwie wojny światowe, a naszego historiografi a jeszcze nie 
opisała. Polskie społeczeństwo – choć na ogół słabo uświadamia sobie powiąza-
nia sytuacji krajowej i międzynarodowej – jednak czuje, co się dzieje. Rozhuśtane 
nastroje mają wpływ także na życie prawne. W takich czasach rządzący perfek-
cyjnie wyzyskają frustracje i lęki społeczne do konsolidacji władzy, likwidując 
przeszkody stojące im na drodze. Najważniejszą z nich jest prawo. Dlatego wła-
śnie w erdoganowskiej Turcji po wydarzeniach lipcowych 2016 r. z dnia na dzień 
represje dotknęły niemal 3 tysiące sędziów. Jest to kraj, w którym nawet zabija się 
adwokatów – tak zakończył życie obrońca praw człowieka, Tahir Elçi. W Polsce te 
tragiczne wydarzenia nie wzbudziły przesadnego zainteresowania mediów. A po-
winny, bo chodzi o kraj bardzo nam bliski – należący do Rady Europy i NATO, 
kandydujący do Unii Europejskiej oraz usiłujący czerpać od dziesiątek lat wzorce 
kulturowe świata zachodniego. Kryzys państwa prawa w Turcji Atatürka, niezależ-
nie od wszelkich różnic między naszymi krajami, kładzie się długim cieniem na 
naszej sytuacji wewnętrznej.

Popatrzmy teraz na jutro polskiego sądownictwa. Już je widzimy. Sterowane 
„z tylnego siedzenia” media zaczynają delikatnie zmieniać ton: obok słowa „kasta” 
już zaczyna się pojawiać słowo „nowi sędziowie”. O kogo chodzi? O tych, którzy 
przyjdą: o asesorów sądowych, którzy będą powoływani przez Ministra Sprawie-
dliwości i mimo to jakoby mają „korzystać z wszystkich atrybutów niezawisłości”. 
Tyle deklaracji. Ale skoro „ich służba będzie podlegała ocenie” na koniec cztero-
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letniego okresu wotum sędziowskiego, to życzę każdemu, kto stanie przed sądem – 
szczególnie karnym i zwłaszcza w przypadku poważnego sporu z członkiem grupy 
sprawującej władzę – aby jego sprawy nie sądził asesor. Żadnemu asesorowi też nie 
pozazdroszczę jego losu, bo jeśli nie daj Bóg się „pomyli” i nie przemyśli wyroku 
w ważnej sprawie, której przyglądać się będzie „nowa” prokuratura (już nie proku-
ratorzy, a śledczy!), to na jego miejsce szybko przyjdzie „nowy”, który będzie już 
pamiętał o losie poprzednika. Zaś dla sędziów, którzy w tej strukturze się ostaną, 
będzie Izba Dyscyplinarna przy SN. Ona będzie pełniła funkcję pozainstancyjnego 
organu nadzoru nad orzecznictwem – zupełnie innego niż ten ze strony „starego” 
Sądu Najwyższego.

Czas chaosu, propagandowych kłamstw i rzekomych, wielkich reform kiedyś 
minie, choć będzie on okupiony wielkimi ofi arami. Państwo prawa – prawdziwe, 
od A do Z zbudowane na szacunku dla Konstytucji i zasad prawnych – trzeba bę-
dzie tworzyć zupełnie od podstaw. Nowa Rzeczpospolita będzie zupełnie inna niż 
ta, którą znaliśmy czy też która powstanie za chwilę.

Sytuację, w jakiej się wtedy znajdziemy – może za kilka, a może za kilkana-
ście lat – trudno nawet przewidzieć. Jestem jednak pewna, że sądy będą wtedy 
wymagały rzeczywistej przebudowy. Muszą one stać się bardziej autonomiczne, 
operatywne, bliższe lokalnym społecznościom, rzeczywiście niezależne od partii 
politycznych i nacisków z zewnątrz, odciążone od zadań pozaorzeczniczych, z upo-
rządkowaną kognicją, stanem kadrowym i wyrównanymi referatami dla wszystkich 
orzeczników. Takich sądów potrzebuje Polska!

Ale żeby to lepsze jutro kiedyś nadeszło, teraz potrzebujemy dzielnych ludzi, 
którzy prawdziwe wartości, z jakimi szło do walki o Polskę pokolenie „Solidarno-
ści”, przeniosą na swoich barkach w nowe czasy. I tu myśl moja wraca do teraź-
niejszości i do prawników, w tym do sędziów. Proszę Państwa, ja wiem, że to, co 
powiem, trudno zrealizować; mam świadomość, jak ciężko każdy z Was pracuje, 
jak mało macie czasu na życie poza sądem – nawet dla własnych rodzin. Jednak 
muszę to powiedzieć: Pokazujcie siebie i efekty swojej pracy obywatelom!

Chciałabym na koniec prosić o trzy rzeczy: wytrwałość, wewnętrzną niezawi-
słość i społeczną odpowiedzialność.

Najpierw wytrwałość. Nie przejmujmy się, że dzisiaj się nas szkaluje. To boli, 
ale też pamiętajmy, że nie dzieje się przypadkiem. Sprawujący władzę manipulują 
nastrojami społecznymi celowo. Za ich patrona może uchodzić Carl Schmitt, nie-
miecki fi lozof prawa, któremu zawdzięczamy teorię „obiektywnego wroga”. Pro-
wadzą z nami wojnę propagandową, bo uosabiamy prawo, które ich krępuje. Cele 
i metody walki nie są czyste, ale wytrwajmy! Spokojnie mówmy o tym, dlaczego 
nie może być tak, jak jest. Głośno i prostymi słowami. Rejestrujmy każde narusze-
nie prawa przez inne władze, lecz sami trzymajmy się zasad prawnych. To powinno 
być nasze credo. Pamiętajmy, że każde rządy kiedyś się skończą.
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Wewnętrzna niezawisłość. Proszę Państwa, gwarancje niezawisłości są na na-
szych oczach brutalnie demolowane, ale nie wolno nam samych siebie pozbawiać 
przekonania, że prawo to nie tylko instrument doraźnego oddziaływania, lecz coś 
więcej. Prawo to najpierw są zasady, a dopiero potem przepisy. Ktoś, kto tego nie 
czuje, jest zaledwie technikiem prawa – ale nie prawnikiem. Panie i Panowie Sę-
dziowie, odwaga zaczyna być znów w cenie! Brońmy praworządności. Nie spijaj-
my z ust polityków treści, jaką powinny przybrać nasze orzeczenia. Bądźmy blisko 
ludzi, ale nie kierujmy się sondażami popularności. Nie wyprzedzajmy oczekiwań 
społecznych co do umorzenia postępowania, niewinności, kary, wygranej lub prze-
granej na sali sądowej. Każdy sędzia, który poddałby się tym nastrojom, dzisiaj 
tak otwarcie formułowanym, okazałby brak przydatności do służby. Naszym pod-
stawowym obowiązkiem jest orzekać nie tylko zgodnie z prawem, ale i własnym 
sumieniem. Tak ślubowaliśmy, a jeśli to się władzy nie podoba, to niech wysyła na 
nas prokuratorów i niech nas usuwa z urzędu. To będzie ich pyrrusowe zwycięstwo.

Społeczna odpowiedzialność. Szanowni Państwo, każdy z nas musi zrobić ra-
chunek sumienia. Czy i jak dotąd angażowaliśmy się społecznie? Czy zabieraliśmy 
głos w ważnych sprawach publicznych? Otóż prawnicy mają opinię, jaką mają, nie 
tylko dzięki nachalnej propagandzie. Ona po prostu wykorzystuje nasze słabości 
jako środowiska i w ogóle słabe poczucie dobra wspólnego w polskim społeczeń-
stwie. Rzeczpospolita nie odrodzi się bez wielkiego wysiłku każdego z nas! Nowe 
czasy potrzebują nowych ludzi, aktywnych i zaangażowanych obywateli, odważnie 
głoszących swoje poglądy, wierzących w siłę prawa. Działajcie zatem aktywnie 
w „Iustitii” nie dla dobra organizacji i środowiska sędziowskiego, ale dla Polski. 
Zmieniajcie obraz prawa i prawników na lepsze. Tego Wam i sobie samej życzę.

Dziękuję za uwagę!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na Kongresie Prawników Polskich. 
Katowice, 20 maja 2017 r.

Szanowni Panowie Prezesi Samorządów Prawniczych i Stowarzyszeń Sędziowskich! 
Panie i Panowie Adwokaci, Notariusze, Radcy Prawni i Sędziowie!
Panie i Panowie Profesorowie, Adiunkci i Asystenci Polskich Wydziałów Prawa!
Wszyscy Szanowni Zebrani!

Przeżywamy dzisiaj wielkie wydarzenie w powojennych dziejach polskiego 
środowiska prawniczego: ogólnopolski Kongres, który zjednoczył przedstawicieli 
różnych profesji i dziedzin prawa. Nawiązujemy w ten sposób do godnej trady-
cji międzywojennych Zjazdów Prawników Polskich, które odbyły się trzykrotnie: 
w Wilnie (1924 r.), w Warszawie (1929 r.) i w Katowicach (1936 r.). Przygotowania 
do IV Zjazdu przerwała wojna. Nie wiem, czy organizatorzy naszego Kongresu 
świadomie dokonali wyboru miejsca, ale jak widać, trudno byłoby podjąć lepszą 
decyzję.

Skoro tutaj się zgromadziliśmy, to należy postawić otwarcie pytanie, dlaczego 
tak się dzieje i co chcielibyśmy osiągnąć?

Przyczyny zorganizowania Kongresu są oczywiste: trwa głęboki kryzys praw-
no-ustrojowy naszego państwa. Trybunał Konstytucyjny istnieje teoretycznie. 
Zniszczona została – niedoskonała, ale jednak jakaś – niezależność prokuratury; 
Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Sprawiedliwości w jednej osobie przy-
znano władzę iście monarszą, i to absolutną. Teraz znów ta sama osoba – piastująca 
dwie funkcje jednocześnie – ma uzyskać pełne i nieograniczone prawo powoływa-
nia i odwoływania prezesów sądów powszechnych. Będzie też powoływała ase-
sorów sądowych, to znaczy osoby pełniące funkcje sędziowskie, lecz nie mające 
jeszcze statusu sędziego – taka konstrukcja niegdyś została uznana za sprzeczną 
z Konstytucją, ale teraz przecież takie drobiazgi nikomu nie przeszkadzają. Instytu-
cje, o których mówię, dotyczą głównie absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury, stopniowo szykowanych na nowych sędziów – bez konkursu i bez 
konkurencji z innymi. Zresztą cóż to by były za konkursy przed „nową” Krajową 
Radą Sądownictwa – rozbitą na dwie izby, z ręcznie dobieranymi do niej w Sejmie 
sędziami z ministerialnego zaciągu? Stwierdzenie, że w ten sposób sądownictwo 
zostanie „zdemokratyzowane”, bo dotąd panowała w nim „sędziokracja”, jest kpiną 
ze zdrowego rozsądku.

W moich wystąpieniach publicznych wielokrotnie podkreślałam, że władza są-
downicza jest praktycznie najsłabszą z trzech, jakie wymienia art. 10 Konstytucji. 
Sędziowie nie mają inicjatywy prawodawczej, nie uchwalają ustaw ani nie druku-
ją dzienników urzędowych. Nie wydają bezpośrednich poleceń Policji, służbom 
specjalnym ani prokuratorom. Nie organizują prowokacji ani nie sterują media-
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mi. A jednak są oni władzą odrębną od innych i bardzo ważną. Bez niezależnego 
i sprawnego sądownictwa nie ma pokoju społecznego ani w ogóle zaufania do pań-
stwa, zaś konfl ikty międzyludzkie rozwiązywane są w sposób z punktu widzenia 
państwa destrukcyjny. Nie bez racji stare, rzymskie powiedzenie głosi Cedant arma 
togae [niech oręż ustąpi przed togą]! W czasie pokoju państwo nie może przypo-
minać obozu wojskowego. Kiedy zatem sędzia zacznie być traktowany jako prze-
dłużenie policyjnej pałki i kajdanków, jako trybik w aparacie ucisku, to będzie to 
dramatyczny przejaw słabości, a nie mocy Rzeczypospolitej. Spychaniem sędziego 
do roli posłusznego wykonawcy wniosków aresztowych i aktów oskarżenia sądow-
nictwa nie naprawimy. I myślę, że tego właśnie wszyscy się obawiamy.

Walka polityków z sędziami przebiega dzisiaj pod symbolicznym hasłem „apo-
lityczności”. W ciągu ostatniego półtora roku to określenie zrobiło oszałamiającą 
karierę. Społeczeństwu wmawia się, że piastun trzeciej władzy ma milczeć w spra-
wach publicznych. Ma zatem być biernym narzędziem w rękach polityków brylują-
cych w mediach i ogrzewających się w blasku chwilowo posiadanej władzy.

Są jednak takie sprawy, o których sędziowie – szanując godność swojego urzę-
du – milczeć nie powinni. Właśnie dlatego, że władza sędziego, jak pisał Monte-
skiusz (choć nie do końca słusznie), jest „poniekąd żadna”, staje się on sumieniem 
państwa. Powinniśmy przypominać przedstawicielom egzekutywy i legislatury, 
aby pomiarkowali się w swoim dążeniu do władzy absolutnej, która – zgodnie 
z trafnym stwierdzeniem lorda Actona – deprawuje absolutnie. Nasze słowa wiele 
znaczą, bowiem nawet rząd autorytarny poszukuje za wszelką cenę legitymizacji 
swoich działań. Stąd próby uciszania nas, a kiedy to nie skutkuje, dążenie do zastą-
pienia nas przyuczonymi ad hoc technikami prawa. Kiedy zarzuca się nam, niekie-
dy w bardzo nieparlamentarny sposób, że jakoby nie mamy „słuchu społecznego”, 
to warto przypomnieć sobie, co oznacza niezawisłość sędziów: od poziomu sądów 
rejonowych aż po Trybunał Konstytucyjny. Bo przecież to właśnie oskarżycielskie 
tyrady polityków, bez dania racji odsądzające nas, polskich sędziów, od czci i wiary 
wciągają nas w wir gier politycznych. My się o to nie prosimy. Jeśli jednak polity-
cy chcą recenzować sędziów, to sędziowie piastujący funkcje takie jak moja stają 
wobec konieczności recenzowania działań polityków. Nas nie obowiązuje lojalność 
wobec rządu i jego programu, tylko wobec Konstytucji. My przysięgaliśmy przed 
Narodem, a nie przed taką czy inną partią polityczną.

Mówi się, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje zmian – i to jest prawda. Ale 
droga do prawdziwych reform nie prowadzi tam, dokąd teraz zmierzamy. Jedyno-
władztwo Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, choćby nawet był 
nim człowiek najbardziej prawy i o największej z możliwych wiedzy prawniczej, 
nie przyspieszy biegu spraw, przyczyni się za to do powstania nowych patologii: 
służalczości wobec przełożonych oraz dyspozycyjności politycznej sądów na niewy-
obrażalną wręcz skalę. Prezesi sądów „przywiezieni w teczce” nawet nie będą czekać 
na telefon z Ministerstwa – będą dzwonić do niego sami. Pogłębi się również zapaść 
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kadrowa w sądownictwie, bowiem w sądach przypominających magnacki folwark 
będzie trwała ciągła rotacja pracowników, a sędziowie – i to paradoksalnie ci młodzi 
– po „odsłużeniu inwestycji” państwa w ich kwalifi kacje zawodowe nie będą chcie-
li dłużej męczyć się w ciągłym chaosie organizacyjnym, pod presją statystyk oraz 
płynących z góry poleceń służbowych, jak mają być prowadzone sprawy. Z kolei 
sędziów starszych i bardziej doświadczonych państwo polskie pozbędzie się samo.

Co mamy robić? Moim zdaniem nie chodzi o to, abyśmy w trakcie tego Kongresu 
narzekali albo ograniczyli się do podjęcia pięknie brzmiących uchwał. Trzeba prze-
stać rozpamiętywać zło, które się stało; na to przyjdzie czas kiedy indziej. Teraz zaś 
prawnicy polscy różnych profesji powinni szybko tworzyć platformę współpracy dla 
dobra wspólnego – dla Rzeczypospolitej. Powinni oni zacząć pisać program budowy 
nowego, lepszego państwa prawa. To da się zrobić wyłącznie razem, współpracując, 
bo trochę inna jest perspektywa naukowca, inna – sędziego, adwokata lub notariusza. 
Prawnicy jako ludzie mogą mieć różne poglądy, ale prawo jest jedno – i ma być rów-
ne dla wszystkich, nie wyłączając polityków takiej lub innej rządzącej partii. Wszy-
scy jesteśmy obywatelami i to jest nasze wspólne państwo, które za kilka lat będzie 
potrzebowało projektów ustaw i reform konstytucyjnych. O tym trzeba debatować 
już dzisiaj, bo ten czas upłynie, wbrew pozorom, bardzo szybko.

Program odbudowy państwa prawa powinien moim zdaniem opierać się na kil-
ku punktach, które – w formie luźnej propozycji – pozwolę sobie naszkicować:

Absolutnym priorytetem jest przywrócenie autorytetu Trybunałowi Konstytucyj-
nemu. Zapewne ustawodawca nie uniknie przy tym trudnych decyzji personalnych, 
jednak co do zasady należy opracować takie rozwiązania, które po pierwsze, unie-
możliwią aktualnej większości rządowej manipulowanie przy wyborach sędziów, 
po drugie, zapewnią ponadpartyjny kompromis w tych sprawach. Kandydatów na 
sędziów zgłaszać powinny środowiska prawnicze, a nie partyjne oraz powinni oni 
podlegać obowiązkowo tzw. monitoringowi obywatelskiemu. Delegitymizacja wła-
dzy jest faktem, z którym musimy jako państwo, jako naród szybko sobie poradzić.

Sądy nie mogą być zależne od Ministra Sprawiedliwości. Model ustrojowy musi 
uwzględniać kontekst społeczny. W Polsce tradycje demokratyczne i stopień zaufania 
do państwa są zbyt słabe, aby pozwolić na bliskie powiązanie sądów z władzą wyko-
nawczą. Przecież państwo nie jest bezsilne, bo w polskich procedurach sądowych – 
nie tylko karnej – zagwarantowany jest udział prokuratora. Zewnętrzny nadzór admi-
nistracyjny – znacznie ograniczony w stosunku do stanu obecnego – wraz z częścią 
aparatu administracji realizującej to zadanie trzeba przenieść poza MS: do Krajowej 
Rady Sądownictwa lub struktury funkcjonującej pod zwierzchnictwem Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego. Sądownictwo musi również mieć autonomiczny budżet, 
którego dysponentem nie będzie członek Rady Ministrów.

Prokurator Generalny musi być organem niezależnym od rządu, choć z tak 
silnymi kompetencjami, aby móc ponosić pełną odpowiedzialność za prawidłowe 
funkcjonowanie prokuratury. Nie może on mieć prawa wydawania prokuratorom 
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wiążących ich poleceń ani tym bardziej kompetencji do osobistego dokonywania 
czynności w toczących się postępowaniach. Prokuratorzy powinni posiadać immu-
nitet, ale nie mogą oni być chronieni przed odpowiedzialnością za działania podjęte 
w ogólnie pojętym „interesie społecznym” – na taką klauzulę o czysto sowieckim 
rodowodzie w Rzeczypospolitej nie ma miejsca.

Sądy należy zbliżyć bardziej do lokalnego samorządu, tak aby obywatele mieli 
większe poczucie, że należą one do nich i dla ich dobra działają. Być może kandy-
datury prezesów sądów rejonowych mogłyby opiniować rady właściwych powia-
tów, a prezesów sądów okręgowych i apelacyjnych – sejmiki wojewódzkie? Składy 
ławnicze powinny orzekać w znacznie większej liczbie spraw niż dotąd, a kandyda-
tów na ławników należy gruntownie i systemowo szkolić, aby byli w stanie pełnić 
bardziej aktywną rolę w procesie orzeczniczym, przełamując prawniczą rutynę.

Kognicja sądów wymaga znacznego uszczuplenia. Wszystkie zadania pozaorzecz-
nicze (zwłaszcza sprawy rejestrowe) mogłyby spokojnie zostać przeniesione poza sądy, 
z pozostawieniem tym ostatnim tylko kontrolnej funkcji w stosunku do organów admi-
nistracyjnych w sprawach odmowy wpisu do danego rejestru. „Zaoszczędzoną” kadrę 
sędziowską należy przesunąć do zadań czysto orzeczniczych. W dalszej przyszłości 
należy pochylić się nad zaskarżalnością orzeczeń, która w Polsce została „rozdęta” do 
granic absurdu, a także nad dewolutywnością apelacji; szczególnie w sprawach baga-
telnych (choć raczej tylko cywilnych) można wyobrazić sobie tzw. instancje poziome, 
które właściwie bezkosztowo przyspieszą postępowanie sądowe. Do rozważenia jest 
gruntowne przemodelowanie orzecznictwa w sprawach wykroczeniowych – kolegia 
zniesiono zdecydowanie zbyt pochopnie. W sprawach pracowniczych należy wprowa-
dzić obligatoryjne postępowanie przedsądowe przed komisjami pojednawczymi. Pań-
stwo w ogóle musi bardzo dużo zainwestować w pozasądowe rozstrzyganie sporów, 
o którym się głównie mówi, ale stosunkowo niewiele na tym polu zrobiono.

Potrzebna jest zmiana sposobu zarządzania sądami – dyrektorzy sądów nie 
mogą być „oberprezesami” poddanymi hierarchicznie Ministrowi Sprawiedliwo-
ści. Powinna istnieć podległość służbowa dyrektora prezesowi sądu. Tym, czego 
sądy naprawdę potrzebują, jest lepsze zarządzanie wpływem: wykorzystanie narzę-
dzi elektronicznych do przyjmowania, ważenia i przydzielania spraw, inwestycja 
w biura podawcze, publikowanie informatorów pn. „Obywatel w sądzie”, akcje 
edukacyjne adresowane przede wszystkim do ludzi młodych, biura komunikacji 
społecznej w każdym sądzie gotowe natychmiast szczegółowo wyjaśnić, jak sąd 
działa i orzeka, ożywienie niemal martwych Biuletynów Informacji Publicznej, 
którymi powinni zająć się wyznaczeni do tego fachowcy itp. Trzeba wzmocnić 
nadzór prezesów sądów nad komornikami sądowymi oraz udzielić wsparcia stro-
nom usiłującym wyegzekwować od dłużników zasądzone świadczenia.

Niczego nie ujmując adwokatom i radcom prawnym, których rola jest bardzo 
ważna, centralną postacią polskiego sądownictwa jest i będzie sędzia. O jego status 
państwo musi zadbać. Wszyscy sędziowie powinni mieć takie samo wynagrodze-
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nie zasadnicze – to ukróci bizantyjskie podejście do kariery zawodowej i wresz-
cie odzwierciedli oczywisty fakt, że to sądy rejonowe, które załatwiają większość 
spraw cywilnych i karnych, są w tej strukturze najważniejsze. Potrzeba zdecydo-
wanie więcej asystentów sędziów. Samorząd sędziowski wymaga reformy, ale nie 
w stylu ministerialnym – kompetencji musi być więcej, zaś zgromadzenia sędziów 
na poziomie sądów powinny być wspólne od SR aż po SA i gromadzić sędziów 
w proporcji do ich liczby na poszczególnych szczeblach. Sędziów należy otoczyć 
wsparciem psychologicznym, bo ze stresem, którego na sali jest w nadmiarze, trud-
no radzić sobie samemu. Trzeba ich również szkolić z komunikacji społecznej, 
choć nie dorywczo i byle jak, ale systematycznie i cyklicznie.

Szanowni Państwo! Ważną rolę do odegrania mamy nie tylko jako kolektyw 
prawniczy, lecz również jako jednostki. Indywidualna rola każdego z nas musi 
polegać na budowaniu kultury państwa prawnego. Mianowicie powinno się wy-
chodzić do ludzi i przekonywać ich, że jesteśmy tacy sami jak oni i nie tworzymy 
jakiejś mafi i, którą z nas próbuje się na siłę zrobić (a czynią to niestety osoby 
zajmujące najwyższe stanowiska w państwie, niektóre same z prawniczymi dyplo-
mami w kieszeni).

Nie trzeba wielkich dzieł, wprost przeciwnie! Wystarczy, aby dosłownie każ-
dy z nas uczynił jakąś zupełnie drobną rzecz: wyszedł z inicjatywą spotkania 
z uczniami szkoły na jakiś temat prawny, poprowadził sprawę pro bono, podpisał 
apel o przestrzeganie Konstytucji, zainteresował się poważnym naruszeniem pra-
wa przez radę gminy itp., itd. Bardzo potrzebna jest również większa aktywność 
w mediach, służąca odkłamywaniu wszechobecnej manipulacji na temat prawa 
i prawników. To, że dzisiaj bowiem polskie społeczeństwo wie na temat kryzysu 
wokół władzy sądowniczej żenująco mało i wszędzie podejrzewa tylko złą wolę, 
jest w dużej mierze naszą winą, bośmy nigdy nie dbali o to, aby o prawie mówić 
po ludzku oraz traktować je poważnie. Zbyt wielu z nas traktowało swoją pracę jak 
byle jaki zawód, a nie misję. I dzisiaj zbieramy tego gorzkie owoce.

Każdy kryzys jest zarazem lekcją, z której należy wyciągać wnioski na przy-
szłość. Te słowa kieruję zarówno do nas samych, jak i do rządzących, którym na 
zakończenie zadedykuję fragment poematu „Prace i dnie” Hezjoda:

„Pycha jest zła dla człowieka biednego, a nawet bogacza 
Łatwo nie stroi, lecz gnębi, jeżeli w nieszczęście się stacza. 
Droga zaś inna, do prawa wiodąca, jest lepsza bezsprzecznie. 
Prawo nad Pychą góruje i zdolne ją zgnieść ostatecznie.” 

Tym zatem, którzy rozmyślnie niszczą dzisiaj niezależność sądów i niezawi-
słość sędziów, życzę opamiętania, zanim nieokiełznana Hybris (Pycha) doprowa-
dzi ich przed oblicze Dike (Sprawiedliwości). Państwu zaś dziękuję za cierpliwość 
i uwagę! Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze obrady okażą się owocne.
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na jubileuszu prof. dr. hab. Leszka Garlickiego 
pt. „Rola prawnika w obronie państwa prawa”. 
Warszawa, 9 czerwca 2017 r.

Szanowny Jubilacie, Panie Profesorze! Drogi Leszku!
Szanowni Uczestnicy Konferencji!

Czuję się zaszczycona i wyróżniona zaproszeniem do wygłoszenia wystąpie-
nia na jubileuszu człowieka, któremu Polska zawdzięcza tak wiele. Pan Profesor 
Garlicki – o nim bowiem mowa – jest dla mnie wzorem nie tylko wyjątkowej ak-
tywności naukowej i zawodowej, lecz i osobistej uczciwości w głoszeniu swoich 
poglądów, które zawsze były te same, niezależnie od panującego ustroju. Znamy 
się od lat. Jako pracownik naukowy naszego Wydziału, adwokat, sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego i w końcu polski sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka w Strasburgu, Dostojny Jubilat starał się ze wszystkich sił przybliżać nas tam, 
gdzie – jak mi się wydaje – jest nasze naturalne miejsce: do cywilizacji zachodniej. 
I nie czynił tego dla własnych korzyści, lecz dla dobra wspólnego. Tę postawę wy-
niósł z domu, przejmując ją od ojca, wybitnego działacza przedwojennej Polskiej 
Partii Socjalistycznej.

Tak piękną karierę można byłoby podsumować cytując fragment czternastowiecz-
nego tekstu inskrypcji z grobowca świętego Iwona z Bretanii, patrona prawników:

„…advocatus sed non latro 
Res miranda populo.” 

– to zaś bardzo z grubsza tłumacząc oznacza:

„…prawnik, lecz nie łotr
Rzecz zadziwiająca dla ludu.”

Patrząc na Pana Profesora, zadaję sobie pytanie, które nawiązuje do tematyki 
tej konferencji: co ma robić prawnik, występując w obronie państwa prawa? Otóż 
wydaje mi się, że odpowiadając na każde pytanie w naszym fachu – w formie pu-
blikacji naukowej, orzeczenia, pisma procesowego, opinii lub czynności notarialnej 
– trzeba najpierw zacząć od zdefi niowania pojęć. Dopiero potem można udzielić 
rzetelnej odpowiedzi.

Zacznijmy od prawnika. Nasza rola zawsze – od setek tysięcy lat – była bardzo 
bliska religii, która przecież dla człowieka była pierwszą podstawą do konstruowa-
nia wszelkich systemów normatywnych. Przypomnę w tym miejscu, że w czasach 
narodzin prawa rzymskiego, w epoce słynnej Ustawy XII Tablic, funkcję prawni-
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ków spełniali kapłani, którzy czynności prawnych dokonywali w taki sposób, jak 
czynności sakralnych. Prawnicy pojawiają się dopiero później, w miarę rozchodze-
nia się dróg fas i ius, ale początki zawodów prawniczych w cywilizacji europejskiej 
nie były wcale łatwe: jeszcze bowiem Lex Cincia de donis et muneribus z 204 r. 
p.n.e. zakazywała adwokatom przyjmowania honorariów (chociaż to ograniczenie 
i tak powszechnie obchodzono)1. Pracę prawników zaczęto więc ostatecznie trak-
tować jako aktywność zawodową, ale działo się to stopniowo.

Czy zatem współcześnie można twierdzić, że bycie prawnikiem jest to tylko 
jeszcze jeden sposób na utrzymanie siebie i rodziny? Owszem, pewnie można. Ale 
wówczas nasuwa się taka myśl, że w pracy prawnika interes prywatny – swój, 
ewentualnie jeszcze klienta – jest na pierwszym miejscu. Ten kto tak widzi swoją 
rolę, nie będzie za bardzo dbał o to, w jakim państwie żyje i co jest w nim stosowa-
ne jako obowiązujące prawo. To prowadzi do niebezpiecznej dominacji pragmaty-
zmu nad wyższym dobrem, któremu każdy z nas powinien służyć: nad sprawiedli-
wością. W takim podejściu widzę nieakceptowalny dysonans etyczny. Postawmy 
sprawę inaczej: być prawnikiem to uprawiać profesję, a nie zawód. A więc służyć 
człowiekowi, budować fundamenty państwa, kultywować wartości, na których pra-
wo powinno się opierać, a dopiero na końcu zarabiać.

Teraz kilka słów o prawie. Wszyscy tutaj obecni – a większość z nas to, jak 
sądzę, prawnicy – mamy świadomość tego, że prawo jest czymś ważnym. Powiem 
nawet więcej: prawo to oś naszej, zachodniej cywilizacji – nie tylko środek do re-
alizacji celów indywidualnych, nie doraźna wola władcy albo elit, lecz porządek, 
na którym opiera się gwarancja pomyślności i sprawiedliwego bytu dla wszyst-
kich członków społeczeństwa, które się prawem rządzi. Prawo nie powinno więc 
powstawać i być egzekwowane selektywnie, wybiórczo i jak się komu podoba. 
Dla prawa należy żywić szacunek i je pielęgnować. Przypomnijmy myśl jednego 
z czołowych przedstawicieli nauki polskiego prawa świeckiego oraz kanonicznego, 
śp. ks. prof. dra hab. Remigiusza Sobańskiego: „prawo to wartość. Tak było za-
wsze w Europie. Europa to kontynent, na którym «od początków» ceni się prawo. 
Wysoka ocena prawa jest charakterystyczna dla cywilizacji europejskiej” – i dalej: 
„Prawo to więc narzędzie sprawiedliwości, środek realizacji sprawiedliwości jako 
idei w realiach życia”2. Celem prawa jest spajać życie społeczne i przekształcać 
zbiorowość ludzką w naród – że odwołam się tutaj, zapewne nie po raz ostatni, 

1 S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1981, s. 80. Rzecz ciekawa, 
że ówczesnymi prawnikami sądowymi – a nazywano ich także „oratorami”, co tłumaczy sens ich 
aktywności – byli przeważnie synowie możnych; zakaz ów motywowany był zatem wolą ludu 
rzymskiego, aby przeciwdziałać bogaceniu się na procesach sądowych i korumpowaniu sędziów; zob. 
A. Gonzalez, The Possible Motivation of the Lex Cincia de donis et muneribus, “Revue internationale 
des droits de l’antiquité” 1987, vol. XXXIV, s. 168–169.

2 R. Sobański, Prawo jako wartość, „Prawo Kanoniczne” 1999 (r. 42), nr 3–4, s. 11, 14.
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do słów Cycerona: „Quid est enim civitas nisi iuris societas?” [Czymże jest zatem 
państwo, jak nie społecznością prawa?]3.

Piękne słowa! Oczywiście wystrzegajmy się skrajnego idealizmu. Z jednej bo-
wiem strony prawo jawi się jako wielkie dzieło urzeczywistniania sprawiedliwości, 
ars boni et aequi, z drugiej jednak strony – jak wiemy – prawo to również walka. 
Jest to paradoks, bowiem – jak dawno temu zauważył nie kto inny, jak wielki Rudolf 
von Jhering – większości ludzi wydaje się, że prawo oznacza pokój. Jednak pod tą 
wierzchnią warstwą widać zmagania o sprzeczne ze sobą interesy4. Wobec tej walki 
nie powinniśmy być bierni. Nie wolno nam przyglądać się jej w milczeniu.

Tak oto dochodzimy do pojęcia „państwa prawa”. O nim Pan Profesor Garlicki 
napisał bardzo trafnie, że jest to „byt potencjalny o czysto programowym znaczeniu”5. 
Naszemu Jubilatowi chodziło o państwo prawa jako treść zasady konstytucyjnej na 
początku transformacji ustrojowej po 1989 r.; później – tak uważał – ona wypełniła 
się treścią dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. Ale moim zdaniem – i tu 
zbliżam się do pointy mojego wystąpienia – po ponad ćwierćwieczu od końca rzą-
dów komunistycznych nic nie jest oczywiste. Z państwem prawa jest bowiem tak jak 
z każdą ideą: trzeba w nią uwierzyć. Z tą wiarą zaś nie jest u nas najlepiej.

Polskiemu ustrojowi konstytucyjnemu bliska jest wizja niemieckiego Rechts-
staat – państwa prawnego w wydaniu Ustawy Zasadniczej RFN, czyli takiego, 
które z jednej strony działa na wszystkich szczeblach według procedur prawnych 
(aspekt formalny), a z drugiej strony chroni prawa podstawowe jednostek (aspekt 
materialny). Jednak mam poważną obawę, czy temu swoistemu „transplantowi 
prawnemu” nie grozi odrzucenie przez nasz narodowy organizm. Wbrew bowiem 
pozorom największym, historycznym zagrożeniem dla państwa prawa dzisiaj nie 
jest to, co czyni aktualna większość rządząca. Źródłem obaw – i to najgłębszych, 
jakie tylko można mieć – powinien dla nas wszystkich być etos społeczny. Pod-
trzymuję to, co ponad rok temu napisałam w moim wystąpieniu przygotowanym 
na Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: „W Polsce nie ma 
spójnego społeczeństwa: istnieją w nim wyspy modernizmu, a nawet postmoderni-
zmu, otoczone morzem tradycjonalizmu. Różny jest towarzyszący poszczególnym 
grupom katalog wartości, a przez to istnieje niewielkie poczucie wspólnoty intere-
sów oraz gotowości do kompromisu w imię dobra wspólnego”6. Polacy generalnie 

3 Cicero, De Republica, I, 33; cyt. za Z. Brodeckim i B.J. Kowalczyk, Podstawowe wartości 
jurysprudencji rzymskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, t. XXXV, s. 113.

4 R. von Jhering, Der Kampf um’s Recht, Wien 1913, passim.
5 L. Garlicki, Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego, [w:] S. Wronkowska (red.), Klauzula demokratycznego państwa prawne-
go w Konstytucji RP, Warszawa 2006, s. 4.

6 Pierwszy Prezes SN: Przemówienie z okazji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego w dniu 20 kwietnia 2016 r., dostępne pod adresem http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/
Lists/Wydarzenia/NewForm/2016.04.20_Wystąpienie.I.Prezes.SN_Zgromadzenie.Ogolne.Sedziow.
TK_2016.pdf, s. 2.
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nie rozumieją roli prawa, uważając je za jeszcze jeden instrument sprawowania 
władzy. Brak u nas, jak słusznie zauważył niedawno pan prof. Hubert Izdebski, 
wystarczająco rozbudowanej świadomości konstytucyjnej obywateli i elit politycz-
nych; tendencją dominującą jest nihilizm prawny7. I to dzieje się w kraju, w którym 
liczba sędziów na 100 tysięcy mieszkańców jest bodaj najwyższa w Unii Europej-
skiej i w którym studia prawnicze stały się masowe!

Prawnicy muszą walczyć prawem, lecz i o prawo. Skoro bowiem, jak przed 
chwilą powiedziałam, dla przedstawicieli wszelkich profesji prawniczych nie może 
być ważny interes jedynie indywidualny – a więc swój lub też klienta – to i nie jest 
i nie może być obojętne, jakie prawo jest. Nasza rola w społeczeństwie nie jest 
czysto utylitarna, bo my nie wykonujemy zawodów, lecz profesje. Mamy zatem do 
wypełnienia misję, która nie polega na tym, że mamy po prostu stosować ustawy, 
jakimi by one były, bo zostały ustanowione, ogłoszone i „służą narodowi” – na za-
sadzie tak celnie opisanej i skrytykowanej przez Gustava Radbrucha8. Znów odwo-
łam się do Cycerona: „…Najgłupiej jest uważać wszystko, co zostało ustanowione 
przez lud lub obowiązuje jako prawo, za sprawiedliwe. Czyż trzeba przyjąć nawet 
prawa tyranów?”9.

To zatem, czego dzisiaj jako społeczeństwo doświadczamy, oznacza symboliczny 
powrót do punktu wyjścia, w którym byliśmy w 1989 r. Wtedy priorytetem było co 
innego niż dzisiaj – uważaliśmy, że należy zapewnić każdemu jak najwięcej wolno-
ści indywidualnej, a sprawy ułożą się same. Nie ułożyły się. Państwo stało się byle 
jakie i dryfuje bez azymutu. W państwie potrzeba prawa, i to nie dla władzy – bo 
ona zadowoli się przemocą – lecz dla obywateli. I dlatego winię nas, prawników – 
w tym również samą siebie – za niedostrzeganie pierwszych symptomów kryzysu; 
za tolerancję dla indolencji władz i nieprzestrzegania Konstytucji; za brak propozycji 
odważnych reform; za zamykanie się w „wieży z kości słoniowej” pojęć prawni-
czych. Klimat nieufności wobec prawa nie brał się znikąd, w Polsce bowiem istniała 
próżnia aksjologiczna, niezagospodarowana przez rzetelną debatę publiczną, z na-
szym – prawników – udziałem. W konsekwencji polskie państwo prawa jednak mu-
siało być bardziej „bytem potencjalnym” niż „rzeczywistym”, i to na skutek naszych 
zaniechań. Oczywiście nie twierdzę, że jest to jedyna przyczyna obecnego kryzysu 
państwa prawa. Ale my również powinniśmy się uderzyć w piersi.

Powinniśmy uczyć się na własnych błędach. Mamy wielu prawników, ale zbyt 
mało obywateli. Rola prawnika w obronie państwa prawa jest więc oczywista: 

7 H. Izdebski, Konstytucjonalizm – legicentryzm – ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych 
czasów do nauki konstytucji, „Państwo i Prawo“ 2016, z. 6, s. 5 i n.

8 G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, „Süddeutsche Juristenzeitung“ 1946, 
vol. 1, s. 105; szerzej zob. J. Zajadło, Formuła Radbrucha – geneza, treść, zastosowanie, „Państwo 
i Prawo” 2000, nr 6, s. 25 i n.

9 „Iam vero illud stultissimum, existimare omnia iusta esse quae scita sint in populorum institutis aut 
legibus. Etiamne si quae leges sint tyrannorum?”; Cicero, De legibus, 1, 42.
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wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, aby zbudować nową, lepszą rzeczywi-
stość prawną. Droga do tego prowadzi przez większą, społeczną odpowiedzialność. 
Trzeba tłumaczyć prawo i stać się obywatelem aktywnym: jako członek rady ro-
dziców w szkole, jako radny gminny, jako działacz społeczny, jako poseł na Sejm. 
Każdy z nas powinien brać udział w walce o prawo tak, jak potrafi  i jak może. 
Do takiej aktywności zachęca również lektura dzieł naszego Jubilata, który bu-
dowie państwa prawa poświęcił całe swoje życie zawodowe. Mam nadzieję, że 
będzie nas wspierał swoim mądrym słowem i radą jeszcze długie lata. Bardzo tego 
potrzebujemy.

Panie Profesorze, ad multos annos! Dziękuję za uwagę!
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Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na konferencji naukowej 
pt. „Wymiar sprawiedliwości: ewolucja czy rewolucja?”. 
Warszawa, 4 września 2017 r.

Szanowny Panie Rzeczniku! 
Szanowni Profesorowie, Doktorzy, Doktoranci 
i Studenci Uniwersytetu Warszawskiego! 
Szanowni Przedstawiciele Samorządów Prawniczych! 
Wszyscy Szanowni Zebrani!

Jako patronka dzisiejszej konferencji z wielką radością witam tych, którzy zde-
cydowali się poświęcić nieco swojego czasu, aby porozmawiać o rzeczach waż-
nych, które – zwłaszcza przez ostatnie dwa miesiące – poruszały opinię publiczną. 
Lipcowe zgromadzenia publiczne w obronie niezależności sądownictwa świadczą 
o tym, że nasz kraj znajduje się w przełomowym momencie swoich dziejów. Sto-
pień polaryzacji nastrojów społecznych, jakiego obecnie doświadczamy, otwiera 
pole do różnych, niekoniecznie pozytywnych scenariuszy rozwoju sytuacji. Insty-
tucje, których funkcją jest wymierzanie sprawiedliwości, są w naturalny sposób 
bliskie obywatelom i nie bez przyczyny stały się osią sporu o przyszłość kraju. 
Dlatego cieszy mnie – jako sędzię i obywatelkę RP – fakt, że środowisko naukowe 
rozumie tę wielką, choć niestety lekceważoną w naszym kraju, potrzebę debaty. 
Nie ma zaś lepszego miejsca, aby ją prowadzić, niż aula uniwersytecka.

Czytając program dzisiejszej konferencji, kilkakrotnie zadawałam sobie pyta-
nie, co mieli na myśli jej organizatorzy, formułując temat: „Wymiar sprawiedli-
wości. Ewolucja czy rewolucja?”. Odwołując się do dobrze znanej fi lozofom – 
również prawa – potrzeby rozdzielenia sfery bytu od powinności, można by dojść 
do wniosku, że może tu chodzić o jedno z dwojga. Albo przedmiotem rozważań 
ma być diagnoza sytuacji faktycznej, a tym samym odpowiedź na pytanie, czy 
tzw. reforma sądownictwa stanowi „jeszcze” ewolucję lub „już” rewolucję. Albo 
możemy rozmawiać o tym, czy wymiar sprawiedliwości z jakichś powodów trzeba 
przekształcić, a jeżeli tak, to czy należy do tego używać środków radykalnych (re-
wolucja), czy też zmieniać ostrożnie, metodą drobnych kroków (ewolucja).

Spróbuję przedstawić mój punkt widzenia na obie te kwestie. Zatem najpierw 
kilka słów na temat diagnozy sytuacji.

Rewolucję zazwyczaj kojarzymy ze radykalną zmianą systemu politycznego 
– wybuchającą znienacka oraz następującą przy użyciu bezpośredniej przemocy 
wobec osób i mienia. Wierzymy, że jest to proces tyleż gwałtowny, co i niekon-
trolowany. Taka ogólna defi nicja jest jednak obarczona zbytnimi uproszczeniami. 
Historia uczy nas, że rewolucje wybuchają w różny sposób i mają różny przebieg, 



77

REFERATY, LISTY, WYSTĄPIENIA I PRZEMÓWIENIA

a przynajmniej część z nich – choć wykorzystują one zawsze paliwo społecznego 
niezadowolenia oraz erozję aparatu państwowego – jest kontrolowana przez zainte-
resowaną osobę lub grupę, która rządy innych chce zastąpić własnymi. Precyzyjnie 
sterowany przebieg miała zarówno rewolucja bolszewicka (Rosja 1917 r.), jak i kul-
turalna (Chiny 1966 r.). Co więcej, przewroty przechodzą różne fazy rozwoju, a ich 
początek nie zawsze jest wydarzeniem spektakularnym. Któż rozsądny w 1789 r. 
uznałby doniosłość aktu proklamowania Konstytuanty w słynnej, wersalskiej Sali 
do gdy w piłkę? Kto przejmował się bolszewickim zamachem stanu w roku 1917? 
Dokładnie w chwili ataku na Pałac Zimowy w Petersburgu w pobliżu odbywała się 
premiera opery i normalnie kursowały tramwaje, a w ciągu kolejnych dni i tygodni 
na giełdzie nadal handlowano papierami wartościowymi. Rewolucje to momenty 
swoistego przyspieszenia historii, które łatwo uchodzą uwadze współczesnych.

Z takim momentem niewątpliwie mamy do czynienia dzisiaj w Polsce i aby to 
stwierdzić, nie trzeba wielkiej przenikliwości. Dowód ograniczę do tego, na czym 
się znam – do płaszczyzny prawnej. Zwróćmy uwagę, że żaden rewolucjonista (bez 
względu na barwy polityczne) nie szanuje zastanego porządku prawnego, bo jest on 
częścią pogardzanego przezeń systemu instytucji społecznych. Dla rewolucjonisty 
nie liczą się ani ustawy, ani konstytucja.

Gdyby to, co od niemal dwóch lat dzieje się w Polsce, nie miało charakteru sit 
venia verbo rewolucji, to Sejm jako władza równa – ale nie nadrzędna (!) – w sto-
sunku do sądów i trybunałów nie poważyłby się na kilkakrotną zmianę ustaw regu-
lujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jedynie po to, aby wymusić 
na nim uległość i wprowadzenie do działalności orzeczniczej osób wybranych na 
już obsadzone stanowiska sędziowskie. Prezes Rady Ministrów nie uzurpowałby 
sobie, wbrew zasadzie legalizmu (art. 7 Konstytucji) kompetencji do oceny, co jest 
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i „nadaje się” do druku w Dzienniku Ustaw. 
Nie prowadzono by szeroko zakrojonej akcji propagandowej, która pojedynczy 
przypadek kradzieży przez sędziego (oczywiście godny najwyższego potępienia) 
stara się przedstawić w społeczeństwie jako normę, uzasadniającą pozbawienie 
czci wszystkich sędziów. Minister Sprawiedliwości nie pisałby projektów ustaw 
nadających mu status namiestnika sądownictwa – z praktycznie nieograniczonym 
prawem wymiany kadr od sądów rejonowych aż po Sąd Najwyższy.

Nie łudzę się, że ze zmian personalnych w coraz bardziej politycznie podpo-
rządkowanym sądownictwie obóz rządzący zrezygnuje. Dobrze znane stwierdzenie 
głosi: „Kadry decydują o wszystkim”. Nie mam zatem wątpliwości, że kluczowe 
decyzje polityczne, dotyczące sądów począwszy od 25 października 2015 r., nie 
tylko składają się na ciąg działań oczywiście sprzecznych z obowiązującą Kon-
stytucją, lecz co więcej, stanowią element szerszej strategii, zmierzającej do cał-
kowitej destrukcji państwa takiego, jakim ono jest. Celowo usuwa się i pozbawia 
praw funkcjonariuszy publicznych, którzy swoje życie poświęcili Rzeczypospoli-
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tej. Brutalnie niszczona jest ciągłość funkcjonowania instytucji państwowych. To 
niewątpliwie jest sytuacja rewolucyjna.

Teraz trochę na temat tego, jak należy zmieniać wymiar sprawiedliwości. Za-
łożeniem przewodniego hasła naszej konferencji wyraźnie jest potrzeba zmiany 
i środowisko sędziowskie – wbrew temu, co mu się imputuje – wcale jej nie neguje. 
Jednak diagnoza problemów sądownictwa – taka, jaką znamy z enuncjacji polity-
ków obozu rządzącego – jest, bardzo oględnie mówiąc, fałszywa. Zacznijmy od 
spraw personalnych. W Polsce jest dużo sędziów, ogółem około 10 tysięcy. Moż-
na mieć duże zastrzeżenia do stylu zarządzania sądami i biegiem spraw. Ale głę-
boko nieprawdziwy i krzywdzący jest obraz rzekomego, powszechnego lenistwa 
sędziów, nie mówiąc już o ich złej woli lub wykorzystywaniu stanowisk do celów 
prywatnych. Przecież obciążenie pracą tych ludzi – w większości około czterdzie-
stoletnich (więc nie mających szans jakiegokolwiek fl irtu z PRL) – wynosi kilkaset 
spraw rocznie! Ten, kto pracuje siedem dni w tygodniu po kilkanaście godzin na 
dobę, naprawdę nie dba o własny interes. Niestety, w takich warunkach można też 
popełniać spore i kosztowne błędy.

Proszę zatem powiedzieć, dlaczego w ramach rzekomej reformy sądownictwa 
niemal nie porusza się tematu kognicji sądów, zaś o racjonalności przydziału spraw 
wspomina się co najwyżej na szarym końcu? Czy Ministerstwo Sprawiedliwości 
z kimkolwiek o tym poważnie porozmawiało? Dlaczego nie pokazano przynajmniej 
założeń do projektów, tak jak to się robi w normalnych, europejskich państwach? 
Dlaczego wypycha się tak ważne nowelizacje (a wiemy, kto jest ich autorem) jako 
inicjatywę poselską? Jakie jeszcze inne – niż te już znane – zamierzenia ma mini-
ster wobec sędziów i sądów? Pytam o to, bo efekt dotychczasowych działań jest 
taki, że zamiast rzetelnej debaty ze wszystkimi interesariuszami na temat tego, co 
i jak zmienić, słyszymy absurdalne i haniebne wystąpienie jednego z urzędujących 
wiceministrów na ogólnopolskiej konferencji, który obecnych tam sędziów oskar-
ża, że się „nie oczyścili” oraz chronią „stalinowskich oprawców”. Mamy również 
dowody gigantycznej, ministerialnej niekompetencji, kiedy jednym ruchem pióra 
rozwiązuje się dwie Komisje Kodyfi kacyjne.

Pytam zatem, jak rzekomo odpowiedzialni politycy, którzy twierdzą, że mają 
jakikolwiek plan reform, zamierzają poradzić sobie z racjonalną polityką stanowie-
nia prawa? Co, poza spaloną ziemią, chcą po sobie pozostawić?

Rewolucji nie należy mylić z reformami. Te pierwsze zawsze oznaczą tylko 
zniszczenie zastanych struktur państwa po to, aby ustanowić własne, na ogół nie-
demokratyczne rządy. Rewolucji nie roznieca się w interesie ogółu; w historii ludz-
kości nie znajdziemy bytu politycznego, który lepiej służyłby obywatelom dzięki 
temu, że na skutek przewrotu politycznego pozbył się swoich instytucji. Silniejsza 
– na chwilę, na jakiś czas – może stać się tylko władza nad społeczeństwem tych, 
którzy procesem zniszczenia próbują sterować. Jednak los Robespierre’a powinien 
być dla nich przestrogą.
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Na zakończenie jeszcze jedna refl eksja natury historycznej. Są narody, które 
doświadczyły problemów z sądownictwem i rewolucją – i czegoś się dzięki temu 
nauczyły. W Zjednoczonym Królestwie mroczny czas siedemnastowiecznych wo-
jen domowych, zwieńczonych dyktaturą Oliviera Cromwella, ostatecznie kończą 
dwie, obowiązujące do dziś dnia ustawy: Deklaracja Praw (Bill of Rights) z 1689 r. 
oraz Akt o sukcesji (Act of Settlement) z 1701 r. Obie te ustawy, uważane za fun-
dament brytyjskiego konstytucjonalizmu, nie tylko ograniczyły władzę króla, lecz 
również zagwarantowały na wieki status władzy sądowniczej. Jeden z artykułów 
dodatkowych Aktu o sukcesji wprost zakazywał królowi – co niestety zdarzało się 
wcześniej – usuwać sędziów, którzy postępują w sposób prawy (quamdiu se bene 
gesserint). Złożenie sędziego z urzędu, choć według ustawy teoretycznie możliwe, 
nigdy nie miało miejsca! Ktoś mógłby powiedzieć, że zapewne sądy angielskie 
działają idealnie. Nic podobnego! Gdyby tak było, Charles Dickens nie opisałby 
w pięknej powieści pt. „Samotnia” („Bleak House”) fi kcyjnej, lecz w rzeczywisto-
ści wcale nie odosobnionej sprawy przed dziewiętnastowiecznym Sądem Kancler-
skim, której początku nie pamiętał żaden uczestniczący w niej prawnik, a kosztów 
nikt nie umiał policzyć.

Mimo to reformy sądownictwa w Wielkiej Brytanii są prowadzone mądrze, 
w duchu rzetelnej debaty. Pierwsza, wielka reforma sądów najwyższych Zjedno-
czonego Królestwa przypadła na lata 1870., zaś Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii 
– w miejsce jurysdykcji sprawowanej przez Izbę Lordów – utworzono zaledwie 
około dziesięciu lat temu. Bynajmniej nie dlatego, że wszystko społeczeństwu się 
podoba, lecz dlatego, że kultura debaty publicznej sprzyja studzeniu emocji i skła-
nia do tego, aby nie podejmować ważnych decyzji zbyt pochopnie. Takiej właśnie 
kultury życzę sprawującym dzisiaj władzę w naszym kraju. Powinno tego od nich 
żądać całe społeczeństwo, tak ponoć przywiązane do wolności.

Dziękuję za uwagę!
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Letter by the First President of the Supreme Court 
to the Organisers of the Conference 
„Protecting European Union Values: Breaches of Article 2 TEU 
and Their Consequences”. 
Warsaw, 14 September 2017

Dear Mr. Dean of the Faculty of Law! Dear Organisers of this Conference,
Doctors, PhD Candidates, and Students of the Polish and foreign
higher education institutions! Ladies and Gentlemen!

I would like to thank you for the invitation to the Conference and, at the same 
time, I apologize that because of my duties, I could not appear here in person. 
Nonetheless, let me address a few words in the form of a short letter. Please do not 
regard it as an offi cial statement by the instution still headed by me but rather as 
an expression of the very personal concern and emotions by a citizen of both the 
Republic of Poland and, least but not last, the European Union. I cannot and will 
not pretend to be indifferent to the facts affecting all of us and our common future.

In a famous Declaration by Robert Schuman, there is an often cited passage 
serving as a true credo of the European integration: “Europe will not be made all at 
once, or according to a single plan. It will be built through concrete achievements 
which fi rst create a de facto solidarity.” The last sentence should be felt as something 
very close particularly to us Poles. At least for the last 37 years our society has 
understood quite well that the solidarity, as a foundation of each and every human 
relationship, consists in an antithesis of indifference and isolation. Let me remind 
the words spoken by John Paul II in Gdańsk on the 12th of June, 1987: „Solidarity 
– it means: one for the other, and if there is a burden, it is a burden borne together, 
in community.” Therefore, if we agree that certain values must underlie every legal 
system – including the European Union one – then it is obvious that the EU has 
been founded fi rst and foremost on this basic principle of sharing both the benefi ts 
and the burdens among the Member States and their respective Nations.

This quite obvious conclusion sets the correct context for the whole discussion 
over the question of the EU’s competence as to overviewing of, and possible 
intervention against, the laws enacted by its Member States within the fi eld 
of the judiciary. Of course, I fully understand the Polish government’s position 
which, generally speaking, consists in characterizing the administration of justice 
as a purely internal question or, to put it otherwise, as a problem of the national 
sovereignty. As the government has put it as a cause of the dispute with the European 
Commission, it comes as no surprise that the former does its utmost to convince 
the public opinion that the sovereignty forbids any kind of an intervention from the 
outside. Thus the judiciary should be left for its fi nal and exclusive decision.
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Even though I can understand the stance, I think that the assumptions of 
the European Union’s position have entirely been misunderstood by the Polish 
government. Sovereignty – particularly within its internal dimension – is an 
unquestioned attribute of a nation-state and its authorities. The Commission, 
however, has never cast in doubt that our Parliament was able to pass both the 
Laws reforming the Constitional Tribunal and the Act on the re-organization of 
the common courts. It has merely been argued that in this way Poland violates the 
basic treaty principles, mostly these ones enshrined in Article 2 of the Treaty on 
European Union; one of them is the rule of law. It is the Commission’s prerogative 
to express its opinion, as does it belong to a Member State to decide how to deal 
with its judiciary.

The Union is neither a foreign object nor a kind of an occupying force. It is an 
organization that we joined voluntarily. It would be hard to deny that the Polish 
reforms diminish the ambit of autonomy of the courts and tribunals of this country. 
Let me sum up briefl y the current state of affairs. One person holds the position 
of the Minister of Justice and the Public Prosecutor General; he has a full and 
unlimited power over the whole body of public prosecutors who now are not held 
liable for their “acts undertaken in the general interest”; he also has an unlimited 
competence of appointment and dismissal of both the directors and the presidents 
of all the common courts, the latter still being responsible for the distribution of 
the incoming lawsuits between the court’s staff. Quite recently, the appointment 
of the deputy judges, who actually are not judges but they seat in the trial courts 
just as the full judges do, has been added to this catalogue. It is the Minister of 
Justice – Public Prosecutor General who actually drafts all the Bills submitted to 
the Polish Parliament, even though in order to avoid any public debates, the latter 
are offi cially labelled as the motions of the Deputies of the Sejm.

How can we believe that anyone in Europe will truly respect the Polish judgments 
after such legislative amendments? How can other Member States’ nationals – and, 
at the same time, the EU citizens like us – fearlessly trust in the legal guarantees 
of their freedoms on the Polish territory? I want to stress, by the way, that no such 
change would have been introduced, had the Constitutional Tribunal not been de 
facto deprived of its whole authority after more than a year of the battle, in which 
no means were judged to be inadmissible.

Ladies and Gentlemen! The Republic of Poland is sovereign. No one questions 
it. The State sovereignty, however, means not only the governmental control over 
the territory and the country’s population. First and foremost, it is the sense of 
responsibility for the freely incurred international commitments. By signing the Act 
of our EU accession, we have bound ourselves to abide by the values expressed in 
Article 2 TEU. This was a valid decision of the whole Polish Nation, consciously 
made in the way of the nationwide referendum. It is now the politicians’ duty, no 
matter their affi liation, to remember it.
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To be sure, the current dealings of our government are not exceptional; to 
some extent, there are analogies, for instance, with the arguments submitted by 
the Russian Federation in the dispute over the control of their Constitutional Court 
of the ECHR judgments. But these are not good patterns for my country, Poland 
– after all, a true European state. Within the community voluntarily composed of 
the Member States, within the Union founded upon the principles of solidarity and 
freedom, no law pertaining to its foundation should constitute the internal matter 
any more.

Please accept my wishes of a fruitful debate and thank you for your attention!
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Przemówienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
do Sędziów i Pracowników z okazji jubileuszu 100-lecia SN. 
Warszawa, 27 września 2017 r.

Szanowni Państwo, Sędziowie i Pracownicy Sądu Najwyższego!
Szanowni Uczestnicy Obchodów Jubileuszu
100-lecia Sądownictwa w Odrodzonej Rzeczypospolitej!

Czuję się szczególnie wyróżniona przez Panią Historię, że jest mi dane prze-
mawiać do Państwa z tego miejsca, jako Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
w dniu symbolicznego stulecia powstania polskiego Sądu Najwyższego. Dzisiejsza 
data jest świętem całego naszego Państwa: oto bowiem czcimy powstanie pierw-
szej, polskiej instytucji po 123 latach niewoli narodowej. Wydarzenie inauguracji 
działalności tzw. sądownictwa królewsko-polskiego w Warszawie – w istocie ma-
jące miejsce 1 września 1917 r. – było prawdziwym początkiem zmagań o nie-
podległość. Twierdzę (a myślę, że nie jestem w tym odosobniona), że gdyby nie 
ten – z pozoru tak drobny – krok, Polska jako państwo politycznie jednolite nie 
miałaby w ogóle szans zaistnieć. Zbyt wielkie bowiem były różnice między dziel-
nicami zaborczymi, i to pod każdym względem: życia gospodarczego, świadomo-
ści prawnej oraz uregulowań prawa cywilnego, handlowego i karnego, które tam 
podówczas obowiązywały. Tak naprawdę to nie wielkie armie podbijają i jednoczą 
ludzkie serca i umysły w jeden organizm polityczny; tym czynnikiem jest kultura, 
a w jej ramach – prawo.

Drodzy Państwo, przygotowując swoje wystąpienie, wielokrotnie zadawałam 
sobie pytanie, jaki morał, a więc jakie ważne pouczenie, wynika dla nas, współcze-
snych Polaków, z tego jubileuszu? Mam w związku z tym dwie, konkretne refl eksje.

Otóż po pierwsze, dzieje naszego Sądu skłaniają do namysłu nad gotowością 
poświęcenia własnych interesów dla dobra ogółu. Z niewielkimi wyjątkami, do 
których należał pierwszy z grona moich poprzedników, Stanisław Srzednicki, prak-
tycznie wszyscy pozostali sędziowie, stopniowo powoływani w dwudziestoleciu 
międzywojennym, byli adwokatami lub pisarzami hipotecznymi. Nikt z nich nie 
zasiadł za stołem sędziowskim dla pieniędzy, bo ich zarobki wielokrotnie prze-
kraczały uposażenie sędziego, a warunki służby na początku były bardzo liche. 
Podziwiam więc ich bezinteresowne oddanie Polsce i poczucie misji, za które ni-
gdy im nie podziękowano: los Pierwszego Prezesa Władysława Seydy – wybitnego 
patrioty, w 1929 r. przeniesionego w stan spoczynku pod pretekstem reorganizacji 
SN, jest aż nadto dobrze znany. Tacy właśnie ludzie – zawsze wierni Rzeczypospo-
litej, a nie awansom, wpływom i pieniądzom – powinni służyć nam za wzór, i to 
szczególnie w czasach dla Sądu Najwyższego niełatwych.

Po drugie, źródłem dumy, ale i wyzwaniem dla każdego z nas tu obecnych po-
winno być skupienie w Sądzie Najwyższym sił w polskim środowisku prawniczym 
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najbardziej twórczych, dzięki którym – właściwie z dnia na dzień – mógł on za-
cząć pełnić rolę „latarni morskiej”, stając się prawdziwym głosem prawa. To było 
możliwe tylko dzięki ludziom i przez ludzi, którzy w każdej instytucji publicznej 
są najwyższą wartością. Litauer, Namitkiewicz, Mogilnicki – te nazwiska sędziów 
i zarazem przedstawicieli doktryny prawa są najlepszym dowodem, że nauka nie 
szkodzi praktyce, raczej przeciwnie – dopiero dzięki nauce praktyka stosowania 
prawa zyskuje prawdziwą głębię.

Kończąc moje wystąpienie, chciałabym zwrócić się w szczególny sposób do 
Kolegów i Koleżanek Sędziów Sądu Najwyższego. Szanowni Państwo! Każdy 
z nas poszukuje własnej drogi zawodowej korzystając z wzorów poprzedników: 
naszych patronów z aplikacji, starszych kolegów z wydziału lub też postaci hi-
storycznych, których – jak widać na pięknej wystawie w kuluarach – w dziejach 
SN nie brakowało. Te wzorce i ścieżki, które mamy do wyboru, są różne, ale nie 
zawsze warto wybierać najłatwiejszą z nich. Droga, którą idziemy my, sędziowie, 
musi być wyboista, bo tak właśnie wygląda rozstrzyganie ludzkich sporów sine 
ira et studio, kiedy samemu jest się tylko człowiekiem. Będąc sędzią, nie można 
się nikomu nie narazić – toga to nie ubiór dla ludzi ceniących komfort psychiczny 
i święty spokój. Dlatego proszę: nie zwracajmy uwagi na syrenie śpiewy polity-
ków; nie uciekajmy też od stosowania prawa w formalizm niezrozumiałych, lecz 
dla każdego wygodnych uzasadnień. Mogą odebrać nam niezależność tego Sądu, 
mogą zniszczyć gwarancje niezawisłości – ale nikt i nic nie jest w stanie przekre-
ślić naszej niezawisłości wewnętrznej! Wzywam, proszę i nawołuję, abyśmy się jej 
wszyscy trzymali. W przeciwnym razie kiedyś, gdy już nasze postaci zostaną jedy-
nie cienką warstewką tuszu odciśniętego na kartkach papieru, na których wydruko-
wano nasze postanowienia, wyroki i uchwały, nikt nie wspomni nas z szacunkiem, 
na jaki we własnych oczach dzisiaj zasługujemy.

Wiadomo, że SN funkcjonuje tylko dzięki pracownikom, którzy zabezpieczają 
prawidłową pracę SN. Bez pracowników nie byłoby dobrze funkcjonującej insty-
tucji i jej sukcesów.

Dlatego przekazuję wielkie podziękowania dla pracowników Administracji, 
służb fi nansowych, służb kadrowych, technicznych, komputerowych, ochrony 
informacji niejawnych, opieki zdrowotnej, ochrony, kierowców i pracowników 
współpracujących fi rm. Szczególne ukłony przesyłam Biuru Studiów i Analiz oraz 
mojemu sekretariatowi, a także za ostatnie zmagania pragnę wyrazić wdzięczność 
Biuru Prasowemu i naszemu Kochanemu Rzecznikowi Michałowi Laskowskiemu. 
Proszę pamiętać, że sama zaczynałam pracę w SN nie jako sędzia i znam jej trudy 
w każdym wymiarze. I w związku z tym dziękuję Wam za opiekę nad sędziami, bo 
Wy i Wasi poprzednicy zapewniacie wielkość tego sądu. 

I wreszcie szczególne podziękowania kieruję do Ministra Antoniego Cyrana. 
Wszyscy wiemy, jakie są jego zasługi dla SN i powstania tego budynku. Za przy-
gotowanie tej uroczystości i wystawy oraz wydanie opasłych tomów na temat SN 
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ślę podziękowania Dyrektorowi Krzysztofowi Śledziewskiemu, który jest patriotą 
i wypełnia misję pokazania wielkości SN. 

Nie byłoby SN bez kadr z ich Dyrektorem (profesjonalnym, ale i dbającym 
o pracowników i wykłócającym się o ich prawa z Pierwszym Prezesem). Kadry 
nas zatrudniają, zwalniają, liczą nagrody jubileuszowe i występują o odznaczenia 
państwowe. Niestety to ostatnie nie ziści się teraz. Może jednak państwo się docze-
kacie tego uznania później.

A więc stosując polskie prawo w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – z odwagą 
otwórzmy nowe stulecie! Dziękuję za uwagę!
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Przemówienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
na obchodach jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego. 
Warszawa, 28 września 2017 r.

Szanowni Państwo, Dostojni Uczestnicy Jubileuszu!
Uroczystość, która nas tutaj dzisiaj zgromadziła, jest wyjątkowa, gdyż inau-

guruje ona w istocie obchody stulecia odzyskania polskiej niepodległości. Zdaję 
sobie sprawę, że takie stwierdzenie przez niektórych z Państwa mogłoby być od-
czytane z zaskoczeniem; w końcu wiemy doskonale, iż to wielkie święto ofi cjalnie 
obchodzić będziemy dnia 11 listopada 2018 r. Zważmy jednak na to, że proce-
sy historyczne, które na użytek dydaktyki sprowadza się do prostych haseł i dat, 
w istocie są dialektycznym „ucieraniem” – wyłanianiem się stanu stabilności z kry-
zysu i zmagania przeciwstawnych sił. Jeżeli zaś popatrzymy na cały ciąg zdarzeń, 
które składały się na zmartwychwstanie Rzeczypospolitej, to łatwo dostrzeżemy, że 
ukonstytuowanie się w 1917 r. tzw. sądów królewsko-polskich – na czele z Sądem 
Najwyższym – stanowiło prawdziwy przełom.

Dlaczego jednak utworzenie polskiego sądownictwa naprawdę powinno ucho-
dzić za właściwy początek niepodległości?

Odpowiadając, odwołam się do cytatu z Cycerona: „Quid est enim civitas 
nisi iuris societas civium?” [Czymże jest zatem państwo, jeśli nie prawną spo-
łecznością obywateli?]”1. Dzieje każdego narodu i państwa zaczynają się właśnie 
od prawa, gdyż – tu znowu nawiązanie do myśli starożytnych – ubi societas, ibi 
ius [gdzie społeczność, tam prawo]. Stosowanie prawa przez polskich sędziów, 
w imieniu Narodu, pod znakiem Orła Białego i w języku polskim zmieniało ludzką 
świadomość. Pokazywało Polakom, że już blisko jutrzenka wolności. Tworzyło 
pierwszy, namacalny atrybut suwerenności. Zachęcało, aby pod jedną jurysdykcję 
– Sądu Najwyższego – włączyć kolejno oswobadzane z rąk zaborców dzielnice 
Państwa. Pamiętajmy zaś, że obowiązywały tam różne normy prawne, odmienne 
były warunki gospodarcze, zamieszkiwały w nich rozmaite mniejszości narodowe 
i etniczne. Bez żadnej przesady można zatem powiedzieć, że gdyby nie było Sądu 
Najwyższego, po prostu nie byłoby też jednej, niepodzielnej Rzeczypospolitej. To, 
co się wydarzyło, wcale nie musiało dla Polaków skończyć się aż tak szczęśliwie!

Drodzy Państwo! Bądźmy dzisiaj dumni z tego pięknego dziedzictwa, które nie 
tylko jest źródłem wielkiej, osobistej satysfakcji dla obecnych tutaj Sędziów i Pra-
cowników SN, lecz mimo wszystko daje nadzieję pomyślnej przyszłości naszego 
wspólnego Państwa. Aby to jednak było naprawdę możliwe, moim zdaniem należy 
urzeczywistnić następujące postulaty.

1 Cicero, De Republica, I, 49.
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Przede wszystkim należy ze wszystkich sił dbać o tę wartość, jaką stanowi nie-
zależne, polskie sądownictwo na czele z Sądem Najwyższym. Sądy nie mogą być 
wciągane w wir gier politycznych; państwo nie ma bowiem większej siły niż moc 
jego prawa. Moim pragnieniem jest, abyśmy szanowali dobrą tradycję, ciągłość 
funkcjonowania instytucji naszego Państwa i ludzi, którzy mu służą. Inaczej nigdy 
nie będziemy żyć w Rzeczypospolitej godnej swego zaszczytnego miana.

Trzeba również stale pamiętać o tym, że żadne zmiany modelu sądownictwa 
długofalowo nie mają szans powodzenia bez poważnej i nieemocjonalnie prowa-
dzonej dyskusji. Rola Sądu Najwyższego w strukturze wymiaru sprawiedliwości 
zawsze była szczególna, bo chodzi w niej przede wszystkim o interes publiczny, 
który polega na wyznaczaniu standardów interpretacji prawa oraz zapewnianiu 
jednolitości orzecznictwa sądowego. Wielką wartością zawsze było podejmowanie 
uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne, zarówno w konkretnych sprawach, jak 
i w odpowiedzi na tzw. kwestie abstrakcyjne. Dzięki temu właśnie możemy pre-
wencyjnie zapobiegać błędom i rozbieżnościom w działalności sądów powszech-
nych oraz czynnie uczestniczyć w rozwoju prawa. Nie wyobrażam sobie, aby kie-
dykolwiek ta ważna kompetencja, którą Sąd Najwyższy cieszy się od 1919 roku, 
mogła mu zostać odebrana.

Szanowni Państwo! Dzisiejsze obchody pięknej rocznicy istnienia Sądu Naj-
wyższego są okazją do tego, abyśmy wspólnie docenili prawo i jego stosowanie 
przez sądy. O nich nie można mówić ciągle i wyłącznie źle! Traktujmy Sąd Naj-
wyższy jako jeden z fi larów polskiej państwowości. Tylko wówczas dobrze znane 
hasło Andrzeja Frycza-Modrzewskiego: „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwa-
łości Rzeczypospolitej” nie pozostanie tylko pustą literą.

Dziękuję za uwagę!
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Opinie o projektach aktów prawnych 
dotyczących Trybunału Konstytucyjnego

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 122)

Realizując ustawowy obowiązek opiniowania projektów ustaw i innych aktów 
normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy (art. 1 pkt 3 usta-
wy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym; t.j. Dz. U. z 2013, poz. 499 ze 
zm., cyt. dalej jako u. SN) zgłaszam następujące uwagi o charakterze legislacyjnym 
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym: 

Przed przystąpieniem do rozważań szczegółowych należy podkreślić, że w ra-
mach podstawowej dla polskiego porządku prawnego zasady trójpodziału władz 
Trybunał Konstytucyjny jest zaliczony do pionu władzy sądowniczej. Jego funk-
cje obejmują kontrolę hierarchicznej zgodności norm prawnych, a także niektóre 
inne sprawy o wyjątkowo doniosłym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, jak – 
de lege lata – m.in.: rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi organami państwa (art. 189 Konstytucji) oraz kontrola zgodności 
z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych (art. 189 pkt 4 Konsty-
tucji). Oczywiste i niezaprzeczalne są związki pomiędzy Trybunałem Konstytu-
cyjnym a władzą ustawodawczą. Niezbędne jest zachowanie równowagi między 
poszczególnymi władzami, gwarantujące, że organy stanowiące prawo nie naruszą 
– w swojej daleko idącej swobodzie – zasad i wartości Konstytucyjnych, chronią-
cych wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, a to z tego powodu, że ustrojowa 
pozycja Trybunału jest jedną z niewielu gwarancji zapobiegających w państwie 
dyktatowi większości. Z tego też powodu trudno wyobrazić sobie, że państwo, 
w którym funkcja orzekania o hierarchicznej zgodności prawa nie będzie realizo-
wana, będzie zdolne wypełniać standardy nowoczesnego demokratyzmu.

Spełnianie przez Trybunał tego zadania (orzekania o zgodności prawa z Kon-
stytucją) wymaga jego niezależności, gwarantowanej w ustawie zasadniczej wprost 
w art. 173. Lektura ocenianego projektu wskazuje jednak na to, że ingeruje on w tę 
niezależność w tym sensie, iż zmierza do utrudnienia czy wręcz uniemożliwienia 
Trybunałowi wykonywania jego funkcji.

Stan niezgodności obowiązującej ustawy o TK z Konstytucją w zakresie sta-
tusu sędziego zostanie niestety przez projekt pogłębiony. Uchyla się bowiem usta-
wowo określoną procedurę wyłaniania jego sędziów (derogowanie art. 19 ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym w art. 4 projektu). Próba przeniesienia zasad wyła-
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niania sędziów Trybunału do regulaminu Sejmu stanowi zdeprecjonowanie jawnej 
i demokratycznej procedury określonej w ustawie. 

Regulamin Sejmu jest aktem wewnętrznym, regulującym jedynie tryb pracy par-
lamentu. Nie może on stanowić źródła norm ustrojowych działających na zewnątrz 
Sejmu jako jednego z organów władzy publicznej i adresowanych do osób trzecich 
ubiegających się o tak istotne stanowisko w służbie publicznej. Obsada stanowisk 
sędziowskich stanowi nie kwestionowaną decyzję polityczną, ale ograniczoną war-
tościami konstytucyjnymi. Projekt zmierza natomiast do zapewnienia niczym nie 
skrepowanej swobody decyzyjnej parlamentowi, co pozostaje w sprzeczności z Kon-
stytucją. Sędzia nie jest i nie może być osobą zaangażowaną politycznie i od polityki 
zależną; tę funkcję powinno znamionować całkowite oddanie wartościom takim, jak 
sprawiedliwość, wolność i prawa jednostki, dobro wspólne i humanizm.

Projekt zakłada przede wszystkim, że w większości spraw Trybunał ma pro-
cedować w pełnym składzie, przy czym rozumie się przez to skład 13 sędziów 
(art. 44 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym w brzmieniu proponowanym w art. 1 pkt 4 projektu). Orzeczenia 
mają przy tym zapadać większością 2/3 głosów (art. 99 ust. 1 ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym w brzmieniu proponowanym przez art. 1 pkt 7 projektu). Z pro-
jektem w tym zakresie niepodobna się zgodzić. Oznacza on potencjalne, ogromne 
opóźnienia, a faktycznie paraliż funkcjonowania TK. Przy zachowaniu konstytu-
cyjnej liczby 15 sędziów i samego istnienia tego ciała Trybunał nie będzie bowiem 
w stanie rozpoznać wszystkich wpływających do niego spraw w rozsądnym ter-
minie. Trudno to rozpatrywać w innych kategoriach, niż rażące naruszenie praw 
i wolności obywatelskich, w tym prawa do sądu, które faktycznie przestaną być 
chronione instytucją skargi konstytucyjnej (art. 79 ust. 1 Konstytucji). Trybunał nie 
będzie również zdolny współdziałać z sądami, wyposażonymi w kompetencję kie-
rowania pytań prawnych w trybie art. 193 Konstytucji; pytania takie albo nie będą 
kierowane w ogóle, albo będą oczekiwały na rozpoznanie z oczywistym skutkiem 
w postaci braku rozpoznania sprawy według standardu art. 45 ust. 1 Konstytucji. 
Dotyczy to – w myśl art. 2 projektu – także około 150 spraw zawisłych przed TK.

Projektodawcy nie uwzględniają ewidentnego braku aksjologicznego uzasad-
nienia dla orzekania w pełnym składzie, szczególnie w sprawach mniejszej wagi, 
np. zgodności rozporządzeń z ustawami. Przede wszystkim jednak wymóg fero-
wania rozstrzygnięć większością 2/3 głosów jest ewidentnie niezgodny z art. 190 
ust. 5 Konstytucji. Ilekroć bowiem ustawa posługuje się „większość” bez dodat-
kowego określenia, rozumie się przez to zwykłą większość głosów. Art. 190 ust. 5 
Konstytucji wymaga, by większość sędziów w składzie orzekającym opowiedziała 
się za rozstrzygnięciem. Ustawa nie może określić tej większości w taki sposób, ze 
pozbawi to Trybunał możliwości efektywnego orzekania. 

Kwestią dyskusyjną jest skreślenie art. 28 ust. 2 u. TK, który przewiduje możliwość 
pociągnięcia sędziego TK do odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje postępowanie 
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przed objęciem stanowiska, jeżeli uchybił obowiązkowi piastowanego urzędu państwo-
wego lub okazał się niegodny urzędu sędziego Trybunału. Takie rozwiązanie – nieza-
leżnie od jego oceny – jest przejawem braku konsekwencji systemowej. Możliwość 
pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej za delikty powstałe przed objęciem 
stanowiska przewidziano bowiem w: art. 52 § 2 u. SN, art. 107 § 2 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm., 
cyt. dalej jako u.s.p.), art. 38 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – prawo o ustroju 
sądów wojskowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1198, cyt. dalej jako u.s.w.). Brakuje za-
tem uzasadnienia dla przyjęcia tak istotnego zróżnicowania statusu sędziów. W szcze-
gólności nie przekonuje argument, iż to „Sejm ocenia postawę i zachowanie kandyda-
ta przed wyborami i podejmuje akceptację poprzez akt wyboru”. Nie sposób bowiem 
wykluczyć, że okoliczności wskazujące na popełnienie deliktu przed objęciem urzędu 
nie będą znane w momencie dokonywania wyboru przez Sejm i ujawnią się dopiero 
w czasie sprawowania tego urzędu. Wymóg nieskazitelności charakteru jest tak samo 
aktualny i ważki w odniesieniu do sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych 
lub wojskowych, jak i sędziów Trybunału. Stąd też odpowiedzialność dyscyplinarna 
powinna obejmować ocenę zachowania sędziego także przed objęciem stanowiska. 

 Nie znajduje również uzasadnienia skreślenie art. 16 ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym, stanowiącego, iż sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu 
jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji. Atrybut niezawisłości sędziego wy-
maga normatywnego wyeksponowania nawet wówczas, gdy stanowi powtórzenie 
przepisu konstytucyjnego (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP; art. 195 ust. 1 Konsty-
tucji RP). Zasadę niezawisłości sędziego wyrażono w ustawach ustrojowych (zob. 
art. 169 § 1 u.s.p., art. 20 u.s.w., art. 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – prawo 
o ustroju sądów administracyjnych t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1647). Powinna ona 
zostać zachowana także w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. 

Zupełnym niezrozumieniem idei sądownictwa konstytucyjnego jest wynika-
jąca z treści uzasadnienia teza, jakoby zmiany proponowane w ustawie służyły 
„dopasowaniu rozwiązań prawnych do zamierzeń programowych większości par-
lamentarnej”. Jest to założenie wypaczające sens funkcji ustrojowych Trybunału 
Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa. 

Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 569)

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 
(druk nr 569) odzwierciedla przyjęte przez projektodawców założenie, zgodnie 
z którym celem tej regulacji jest „zbudowanie nowego, stabilnego kompromisu po-
litycznego, kładącego kres kryzysowi wokół Trybunału Konstytucyjnego”. Projekt 
nie uchyla obowiązującej ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytu-
cyjnym wprowadzając częściowe zmiany jej postanowień.
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Projekt przewiduje indywidualny wybór sędziów Trybunału przez Sejm na 
dziewięcioletnie kadencje większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej poło-
wy ustawowej liczby posłów (zmiana art. 17 ust. 2 obowiązującej ustawy).

W myśl projektu „w stan spoczynku przechodzą sędziowie Trybunału wybra-
ni przez Sejm w dniu 8 października 2015 r., w stosunku do których Trybunał 
orzekł o ważności wyboru, oraz sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm w dniu 
2 grudnia 2015 r.”. Oznacza to skrócenie w drodze ustawy określonej w Konsty-
tucji dziewięcioletniej kadencji tych sędziów, a więc niezgodność z art. 194 ust. 1 
Konstytucji RP.

Zgodnie z projektowanym nowym brzmieniem art. 95 ust. 2 ustawy o Try-
bunale Konstytucyjnym „Sejm większością 2/3 może wnioskować do Trybunału 
o ponowne rozpoznanie sprawy. Warunkiem ponownego rozpoznania sprawy przez 
Trybunał jest wyjście na jaw nowych okoliczności, nieznanych Trybunałowi w mo-
mencie orzekania”. Projektowany przepis budzi wątpliwości. Nie sprecyzowano 

wymogów dotyczących kworum wymaganego do podjęcia stosownej uchwały. 
Brzmienie przepisu sugeruje, że Trybunał może wniosek odrzucić, nie jest jednak 
jasne, w jakim trybie powinien to uczynić i na podstawie jakich kryteriów Trybunał 
uznaje istnienie nowych, nieznanych mu okoliczności. Nie jest też jasne, w jakim 
terminie od wydania orzeczenia możliwe będzie wnioskowanie o ponowne rozpo-
znanie sprawy i czy dotyczy to także orzeczeń już wydanych, czy też jedynie tych, 
które zapadną po wejściu nowelizacji w życie. Projektowana ustawa nie rozstrzyga 
problemu skutków ponownego rozpatrzenia sprawy przez Trybunał w przypadku, 
gdy jego orzeczenie objęte wnioskiem o ponowne rozpatrzenie zostało już wyko-
nane. Przede wszystkim jednak projektowane nowe brzmienie art. 95 ust. 2 usta-
wy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodne z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP, 
w myśl którego orzeczenia Trybunału są ostateczne.

W myśl projektowanego nowego brzmienia art. 105 ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym orzeczenia Trybunału ogłaszane są przez jego Prezesa, a nieogłoszone 
orzeczenia Trybunału „zostaną ogłoszone w trybie dotychczasowym w terminie 
7 dni od dnia wejścia w życie ustawy”. Projektowane nowe brzmienie art. 105 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym pozostaje w granicach swobody regulacyjnej 
ustawodawcy i nie budzi wątpliwości konstytucyjnych. 

Opinia o projekcie ustawy o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk nr 963)

Przedmiotem projektowanej ustawy jest uregulowanie organizacji i trybu 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w odrębnej ustawie. Zgodnie 
z opiniowanym projektem (art. 117) podstawy prawne funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego stanowić mają – oprócz Konstytucji RP – trzy ustawy: 1) ustawa 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, 2) ustawa 
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o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 3) ustawa Przepisy wprowadzające 
ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz 
ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyj-
nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1157). Ustawodawca zatem, wkrótce po jej uchwaleniu 
i poddaniu ocenie Trybunału Konstytucyjnego w wyroku w sprawie K 39/16 (nie 
został ogłoszony), kolejny raz normuje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjne-
go – tym razem w trzech różnych ustawach. Stanowi to – o czym była już mowa 
w przedłożonej Sejmowi RP opinii dotyczącej projektu ustawy o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego1 – istotne naruszenie zasady racjonalności ustawodaw-
cy. Jako przejaw praktyki tworzenia prawa jest to niezgodne z zasadą demokratycz-
nego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), z którego dekodowana jest zasada 
racjonalności ustawodawcy. 

Zasadnicze rozwiązania projektowanej ustawy powtarzają przepisy ustawy 
z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Dotyczy to zagadnień od-
miennie regulowanych zarówno w ustawach nowelizujących wymienioną ustawę 
w okresie obecnej kadencji Sejmu, jak i w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym 
z dnia 22 lipca 2016 r., w tym w szczególności art. 8 (prawomocność uchwał Zgro-
madzenia Ogólnego TK), art. 37 (składy orzekające, przy czym w myśl projektu 
orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału 11 sędziów, a nie 9, jak w usta-
wie z 25 czerwca 2015 r.), art. 38 (wyznaczania sędziów do składu orzekającego), 
art. 106 (orzeczenie zapada zwykłą większością głosów), art. 115 (ogłoszenie orze-
czeń Trybunału zarządza Prezes Trybunału). Zakres nowości normatywnej projektu 
w porównaniu do ustawy z 25 czerwca 2015 r. podaje w wątpliwość racjonalność 
dotychczasowego zaangażowania ustawodawcy we wprowadzanie zmian, następ-
nie kwestionowanych w Trybunale Konstytucyjnym, skoro owe zmiany nie znaj-
dują obecnie poparcia projektodawcy. 

Według Trybunału Konstytucyjnego „podstawą każdego systemu norm praw-
nych jest fi kcja prawna racjonalności prawodawcy”2, a jednocześnie „punktem wyj-
ścia dla kontroli konstytucyjności prawa jest zawsze założenie racjonalnego działa-
nia ustawodawcy”3. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znajduje wyraz 
przekonanie, „że wszelkie działania prawodawcy są efektem dogłębnego rozwa-
żenia problemu i dojrzałej decyzji znajdującej racjonalne uzasadnienie. Wynika 
więc stąd, że stanowione prawo cechuje się założonym z góry racjonalizmem”4. 
To właśnie ów racjonalizm ustawodawcy, potwierdzony w treści ustawy, „pozwa-
la wymagać od wszystkich obywateli” respektowania prawa. Zdaniem Trybunału 

1 Uwagi Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego (do druku nr 880).

2 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
3 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/99.
4 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
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„odrzucenie fi kcji racjonalności ustawodawcy wiązałoby się z dopuszczeniem moż-
liwości podważania poszczególnych aktów prawnych i odmowy ich stosowania, 
to zaś groziłoby rozprzężeniem wszystkich więzi prawnych i społecznych. Skoro 
punktem wyjścia jest przyjęcie racjonalności ustawodawcy (i wynikającego stąd ra-
cjonalizmu poszczególnych unormowań prawnych), to racjonalizm stanowionego 
prawa musi zostać uznany za składową przyzwoitej legislacji”5, nieodzownej dla 
zagwarantowania zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Częste wprowadzanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym bez kon-
sultacji z sędziami Trybunału jest niezgodne z zasadami tworzenia prawa, które 
powinny być stosowane w demokratycznym państwie prawnym. Sposób postępo-
wania ustawodawcy w tym przypadku godzi w konstytucyjne podstawy demokra-
tycznego państwa prawnego, do których preambuła Konstytucji zalicza rzetelność 
i sprawność działania instytucji publicznych oraz współdziałanie władz i dialog 
społeczny. Prawo w demokratycznym państwie prawnym nie może być postrzega-
ne przez ustawodawcę jedynie jako narzędzie przydatne do osiągania celów ide-
ologicznych i politycznych; ma ono przecież własną podmiotowość, współistotną 
przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, w której – w myśl art. 30 Kon-
stytucji – ma swoje źródło6.

Częste zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a także opiniowana usta-
wa jako fragment pakietu regulacyjnego, nie sprzyjają rzetelnemu i sprawnemu 
działaniu tej instytucji. Należy podkreślić, że zdaniem Trybunału Konstytucyjne-
go „rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych w szczególności zaś 
tych instytucji, które zostały stworzone w celu realizacji i ochrony praw gwaran-
towanych przez Konstytucję, należy do wartości mających rangę konstytucyjną. 
Wynika to jasno z tekstu wstępu do Konstytucji (tzw. preambuły), w którym jako 
dwa główne cele ustanowienia Konstytucji wymieniono: zagwarantowanie praw 
obywatelskich oraz zapewnienie rzetelności i sprawności działania instytucji pu-
blicznych. Badanie tej działalności nie należy do kompetencji Trybunału Konsty-
tucyjnego. Może on natomiast, w ramach kompetencji opartej na art. 188 ust. 1 do 
3 Konstytucji, oceniać, czy przepisy normujące działalność tych instytucji zostały 
ukształtowane w sposób umożliwiający ich rzetelne i sprawne działanie. Przepisy, 
których treść nie sprzyja rzetelności lub sprawności działania instytucji mających 
służyć ochronie praw konstytucyjnych stanowią zarazem naruszenie tych praw, 
a tym samym uzasadnione jest ich uznanie za niezgodne z Konstytucją”7. Rze-
telne i sprawne działanie Trybunału Konstytucyjnego wymaga stabilnej, zgodnej 
z ustawą zasadniczą regulacji prawnej. Częste zmienianie przepisów o Trybunale 
Konstytucyjnym utrudnia jego funkcjonowanie jako instytucji mającej kluczowe 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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znaczenie dla ochrony praw konstytucyjnych, co jest niezgodne z zasadą demokra-
tycznego państwa prawnego stanowiącą podstawę ustroju Rzeczypospolitej. 

W myśl art. 197 Konstytucji RP organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz 
tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Ma ona zasadnicze znaczenie 
dla zagwarantowania funkcjonowania demokracji konstytucyjnej i nadrzędności 
Konstytucji, która jest najwyższym prawem w państwie wtedy, kiedy Trybunał 
Konstytucyjny jest niezależny od innych władz, a jego sędziowie w sprawowaniu 
swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. 

Zastosowanie przez ustrojodawcę liczby pojedynczej w art. 197 Konstytucji RP 
nie jest – jak wiadomo – pozbawione znaczenia. Trybunał Konstytucyjny wskazał, 
że „użycie liczby pojedynczej” nie wynika „tylko z przyjmowanego powszechnie 
sposobu redagowania tekstu przepisów wyrażających normy prawne o charakterze 
generalnym i abstrakcyjnym, z zastosowaniem liczby pojedynczej w odniesieniu 
do desygnatów”, skoro „wykładnia językowa tych postanowień znajduje potwier-
dzenie w wykładni historycznej”8. W doktrynie podkreślono, że art. 197 Konsty-
tucji wyraża „sugestię ustrojodawcy, by kwestie Trybunału Konstytucyjnego objąć 
jednym aktem ustawodawczym, co odpowiada też polskiej tradycji”, ale sugestii 
tej „nie można jednak traktować w kategoriach bezwzględnego obowiązku (...) 
i należy przyjąć, że ustawodawcy pozostawiono możliwość zarówno normowania 
niektórych spraw organizacji i postępowania TK w innych ustawach, jak też sto-
sowania odesłań do innych ustaw dla odpowiedniego ich stosowania”9. Nie odnosi 
się to zatem do tworzenia pakietu trzech ustaw regulujących problematykę Trybu-
nału. W świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego skoro wykładnia językowa 
art. 197 wskazuje na jedną ustawę, co znajduje potwierdzenie w wykładni histo-
rycznej, należy uznać za konstytucyjnie wątpliwe rozdzielenie materii regulacyjnej 
między różne ustawy; ustawy te powinny respektować konstytucyjną zasadę nieza-
wisłości sędziów Trybunału oraz jego odrębności i niezależności od innych władz. 

Przedmiotem niniejszej opinii jest ponadto – niezależnie od oceny konstytu-
cyjnej dopuszczalności regulowania ustroju i funkcjonowania Trybunału Konsty-
tucyjnego oraz statusu jego sędziów w trzech odrębnych ustawach – identyfi kacja 
tych przepisów projektu, które budzą zastrzeżenia ze względu na ich niezgodność 
z ustawą zasadniczą. 

Ewentualne zmiany przepisów obowiązujących powinna poprzedzać analiza 
obejmująca: określenie celu, ustalenie potencjalnych środków realizacji celu, usta-
lenie potencjalnych środków prawnych realizacji celu, wybór określonego środka 
prawnego, ustalenie formy regulacji prawnej, ustanowienie obowiązujących prze-
pisów prawa10. Celem ustawodawcy powinna być realizacja wyrażonego w pream-

 8 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 9/11.
 9 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 197, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 

2005, t. IV, s. 3.
10 Por. J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Ossolineum 1985, s. 132 i nast.
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bule Konstytucji nakazu zapewnienia rzetelności i sprawności działania instytucji 
publicznych. W granicach tak określonego celu, ponosząc odpowiedzialność przed 
wyborcami, ustawodawca zachowuje „całkowitą swobodę w kształtowaniu treści 
porządku prawnego pod warunkiem, że nie narusza Konstytucji”11. W świetle usta-
wy zasadniczej do kompetencji ustawodawcy „należy bowiem stosowanie prawa 
odpowiadającego założonym celom politycznym i gospodarczym oraz przyjmowa-
nie takich rozwiązań prawnych, które jego zdaniem będą najlepiej służyły realizacji 
tych celów”12. Wybór najwłaściwszych wariantów legislacyjnych pozostaje „w ra-
mach politycznej swobody działań parlamentu, za którą ponosi on odpowiedzial-
ność przed elektoratem”13. 

W dziale I projektu (Organizacja Trybunału Konstytucyjnego), w art. 11 za-
mieszczono przepisy regulujące procedurę przedstawienia Prezydentowi RP kan-
dydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Projekt powołuje 
w art. 11 ust. 2 tymczasowego Prezesa Trybunału, który kieruje pracami Trybu-
nału. Rozwiązanie to narusza zasadę rzetelności i sprawności działania instytucji 
publicznych wyrażoną w preambule Konstytucji, ponieważ tymczasowy Prezes 
Trybunału (działający od dnia powstania wakatu „do czasu powołania Prezesa Try-
bunału”) jest zbędny, skoro ustawa przewiduje powołanie Wiceprezesa Trybunału, 
co odpowiada przepisowi art. 194 ust. 2 Konstytucji RP i dotychczasowej prakty-
ce. Rozwiązanie to sprowadza immanentne ryzyko dysfunkcjonalnych konfl iktów. 
W tym samym czasie w Trybunale funkcjonuje przecież Wiceprezes Trybunału, ale 
– w myśl projektu – „pracami Trybunału kieruje” Prezes tymczasowy. Projekt nie 
precyzuje reguł relacji między Wiceprezesem a Prezesem tymczasowym. Nie jest 
jasne, czy kierowanie pracami Trybunału przez Prezesa tymczasowego obejmuje 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników wymienione 
w art. 17 projektu. Funkcja Wiceprezesa ma trwałe umocowanie konstytucyjne, 
podczas gdy funkcja Prezesa tymczasowego będzie przewidziana w ustawie. Pro-
jektowane rozwiązanie jest zatem niezgodne z art. 194 ust. 2 Konstytucji, w świetle 
którego funkcja kierowania Trybunałem może być wypełniana tylko przez Preze-
sa albo Wiceprezesa. Konstytucja nie defi niuje tych pojęć, a zatem są to pojęcia 
zastane, ukształtowane przez dotychczasową praktykę, doktrynę i orzecznictwo. 
W świetle dotychczasowej praktyki pracami Trybunału kierowali Prezes i Wice-
prezes, jak to przewiduje Konstytucja RP. Powołanie tymczasowego Prezesa Try-
bunału może przyczynić się do osłabienia tej instytucji i destabilizacji jej funkcjo-
nowania w okresie przedstawiania Prezydentowi kandydata na Prezesa Trybunału.

Projekt przewiduje, że przepis art. 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio do Wice-
prezesa Trybunału. Nie jest jasne, czy oznacza to, że od dnia powstania wakatu do 
czasu powołania Wiceprezesa Trybunału jego funkcje w Trybunale – wynikające 

11 Tak w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 11/94.
12 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroków w sprawach o sygn. K 39/00, K 30/01, P 10/01.
13 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 11/06.
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np. z nieobecności Prezesa i realizowane w granicach pisemnego upoważnienia 
Prezesa udzielonego na podstawie art. 12 ust. 2 projektu – wypełnia Wiceprezes 
tymczasowy działający na mocy odpowiedniego stosowania ustawy. 

Projekt przewiduje w art. 11 ust. 2, że Prezesem tymczasowym ma być tylko 
sędzia „posiadający najdłuższy, liczony łącznie staż pracy: 1) jako sędzia w Try-
bunale Konstytucyjnym, 2) jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym, 
3) w administracji państwowej szczebla centralnego”. Przepis ten jest niezgodny 
z zasadą racjonalności wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawnego 
(art. 2 Konstytucji), ponieważ może się okazać, że w Trybunale Konstytucyjnym 
nie ma sędziego posiadającego „liczony łącznie” staż pracy zarówno w Trybunale 
Konstytucyjnym, jak i w sądzie powszechnym oraz w administracji państwowej 
szczebla centralnego. Nie można wykluczyć sytuacji, w której w Trybunale nie 
będzie sędziów spełniających to wymaganie, co oznacza niemożność zwołania 
posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przedstawienia kandydatów na 
stanowisko Prezesa Trybunału. Projektowane rozwiązanie jest ponadto niezgodne 
z zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych, ponieważ arbi-
tralnie wyklucza spośród sędziów kwalifi kujących się do objęcia funkcji Prezesa 
tymczasowego osoby, które nie pracowały ani w sądzie powszechnym, ani w ad-
ministracji centralnej, ale pracowały w sądzie administracyjnym albo w szkole 
wyższej. Wykluczenie to ma charakter dyskryminacyjny i narusza zasadę równości 
(art. 32 Konstytucji), zakazującej zarazem dyskryminacji w życiu społecznym z ja-
kiejkolwiek przyczyny. Przepis narusza także art. 194 ust. 1 Konstytucji, w myśl 
którego Trybunał składa się z osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Konsty-
tucja nie przewiduje żadnego ustopniowania kwalifi kacji sędziów i nie pozwala na 
uzależnienie dostępu do kreowanych przez ustawodawcę funkcji w Trybunale od 
doświadczenia wynikającego z pracy w sądzie powszechnym albo administracyj-
nym, względnie w szkole wyższej.

Art. 11 ust. 4 projektu, zgodnie z którym obradom Zgromadzenia Ogólnego 
zwołanego dla przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa przewodniczy 
najmłodszy stażem sędzia Trybunału, jest niezgodny z zasadą rzetelności i spraw-
ności działania instytucji publicznych wyrażoną w preambule Konstytucji. Naj-
młodszy stażem sędzia nie ma wystarczającego doświadczenia – również wynikają-
cego ze wspólnej pracy z innymi sędziami oraz ukształtowanego przez wieloletnie 
relacje koleżeńskie – niezbędnego do prowadzenia obrad w tak trudnej sprawie. 

Art. 11 ust. 5 projektu stanowi, że w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego 
w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału uczest-
niczą sędziowie Trybunału, którzy do dnia posiedzenia złożyli ślubowanie wobec 
Prezydenta RP. Przepis ten jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji, w myśl któ-
rego sędziowie Trybunału są wybierani przez Sejm, ponieważ może być rozumiany 
w sposób, pozwalający Prezydentowi RP uniemożliwić udział w Zgromadzeniu 
Ogólnym wybranym przez Sejm sędziom Trybunału w ten sposób, że Prezydent nie 
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odbierze ślubowania od tych sędziów. Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyj-
ny uznał za niezgodne z art. 194 ust. 1 Konstytucji rozumienie ustawy „w sposób 
inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta RP niezwłocznego odebrania ślubo-
wania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm”14. 

Art. 11 projektu w całości jest niezgodny z art. 173 Konstytucji RP, w świetle 
którego Trybunał jest władzą odrębną i niezależną od innych władz. Projektodawca, 
zastępując Zgromadzenie Ogólne Trybunału, precyzuje szczegółowe reguły dzia-
łania tego Zgromadzenia w zakresie przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów 
na Prezesa i Wiceprezesa Trybunału. Narusza to autonomię Trybunału wynikającą 
z art. 10 i 173 Konstytucji. Owszem, ustawodawca – w myśl art. 197 Konstytucji 
– określa organizację Trybunału Konstytucyjnego, ale nadmierna ingerencja w pro-
cedurę przedstawiania kandydatów Prezydentowi RP jest nieproporcjonalnym 
ograniczeniem autonomii Trybunału i jest niezgodna z zasadą podziału i równo-
wagi władz. Reguły o tak szczegółowym charakterze, polegające na wyznaczeniu 
w ustawie osoby Prezesa tymczasowego, byłyby akceptowalne w odniesieniu do 
podmiotów ze sfery władzy wykonawczej, ale nie w odniesieniu do władzy sądow-
niczej. Art. 11 projektu narusza zasadę równowagi władz, ponieważ ustawodawca 
kształtuje szczegółowe reguły postępowania Zgromadzenia Ogólnego odbierając 
temu Zgromadzeniu podmiotową rolę w ich ustaleniu. 

Art. 12 ust. 2 projektu stanowi, że Prezes Trybunału w drodze pisemnego upo-
ważnienia określa, w jakim zakresie zastępuje go Wiceprezes Trybunału. Relacje 
między Prezesem a Wiceprezesem zostają sformalizowane w sposób, który może 
osłabić skuteczność funkcjonowania Trybunału. Projektodawca stwarza możliwość 
podważania statusu prawnego czynności Wiceprezesa podjętych z przekroczeniem 
upoważnienia i kwestionowania ich ważności kreując systemowe przesłanki dys-
funkcjonalnych konfl iktów między Prezesem a Wiceprezesem. 

Art. 12 ust. 3 projektu przewiduje, że w „szczególnych sytuacjach” Prezes Try-
bunału może upoważnić „innego sędziego Trybunału” do wykonywania niektórych 
swoich kompetencji. Rozwiązanie to jest niezgodne z art. 194 ust. 2 Konstytucji RP 
oraz z zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych, wyrażoną 
w preambule Konstytucji RP. W myśl art. 194 ust. 2 Konstytucji osoba kierują-
ca pracami Trybunału – a więc Prezes lub Wiceprezes – jest powoływana przez 
Prezydenta RP, a nie przez Prezesa Trybunału. Art. 12 ust. 3 projektu pozbawia 
znaczenia kompetencję Prezydenta RP do powoływania Wiceprezesa Trybunału. 
Może się bowiem okazać, że Prezes Trybunału zminimalizuje w drodze upoważ-
nień zakres działania Wiceprezesa, a jednocześnie upoważni innego sędziego Try-
bunału do wykonywania niektórych swoich kompetencji, tworząc w ten sposób 
nieznaną Konstytucji RP instytucję „Wiceprezesa z mocy ustawy”. Ponadto art. 37 
ust. 2 projektu stanowi, że rozprawie w pełnym składzie przewodniczy Prezes albo 

14 Tak w wyroku w sprawie o syg, K 34/15, Dz. U. z 2015 r., poz. 2129.
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wyznaczony przez niego sędzia Trybunału, nie zaś Wiceprezes, co umożliwia Pre-
zesowi na ograniczenie zakresu działania Wiceprezesa w sposób pozwalający na 
zastąpienie Wiceprezesa przez „sędziego wyznaczonego”. 

W dziale I projektu rozdział 3 („Kancelaria Trybunału oraz Biuro Służby Prawnej 
Trybunału”) budzi wątpliwości dotyczące zgodności wprowadzanych w nim zmian 
z zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych, wyrażoną w pre-
ambule Konstytucji RP, ponieważ projektodawca wychodzi z założenia, że należy 
stworzyć od nowa aparat pomocniczy Trybunału w oderwaniu od dotychczasowego 
dorobku i już istniejących rozwiązań. Następuje w ten sposób arbitralne przerwanie 
ciągłości działania instytucji publicznej, co stanowi zarówno naruszenie zasady ra-
cjonalności ustawodawcy, dekodowanej z zasady demokratycznego państwa prawne-
go (art. 2 Konstytucji), jak i zasady niezależności i odrębności Trybunału od innych 
władz (art. 173 Konstytucji). Poszczególne przepisy rozdziału 3 projektu nie budzą 
wątpliwości natury konstytucyjnej, ale ich suma – służąca likwidacji obecnej infra-
struktury organizacyjnej Trybunału, a tym samym przerwaniu ciągłości jego funk-
cjonowania warunkującej zdolność do działania tej instytucji – sprowadza ryzyko 
dysfunkcjonalności polegającej na nadaniu instytucji publicznej, jaką jest Trybunał 
Konstytucyjny, kształtu uniemożliwiającego „jej rzetelne i sprawne działanie”, co – 
jak wskazano w orzecznictwie – narusza „zasady państwa prawnego” 15. 

Projektodawca nie tworzy przecież Trybunału Konstytucyjnego od nowa i na 
„pustym miejscu”. Trybunał Konstytucyjny, o którym mowa w ustawie zasadniczej 
jest instytucją zastaną, o infrastrukturze organizacyjnej już ukształtowanej w chwili 
uchwalania Konstytucji i – co do podstawowych rozwiązań – funkcjonującą tak-
że obecnie. Obecna organizacja wewnętrzna Trybunału kształtowała się w wyniku 
wieloletniej praktyki, pozwalającej na stworzenie zespołu specjalistów, pozwalają-
cego Trybunałowi nie tylko na wypełnianie jego funkcji orzeczniczych, ale także 
na współtworzenie kultury konstytucyjnej poprzez działalność edukacyjną o zasię-
gu krajowym i międzynarodowym. Rozwiązania proponowane przez projektodaw-
cę ignorują ten dorobek przerywając ciągłość działania Trybunału Konstytucyjnego 
jako instytucji współtworzącej polską kulturę prawną. 

Projektodawca deklaruje w uzasadnieniu projektu (s. 9 uzasadnienia projektu), 
że proponowane rozwiązanie wpisuje się „w standardy organizacyjne występujące 
w najwyższych sądach Rzeczpospolitej”. Dostosowanie struktury organizacyjnej 
Trybunału Konstytucyjnego do modelu stosowanego w Sądzie Najwyższym czy 
Naczelnym Sądzie Administracyjnym jest niezgodne z zasadą rzetelności i spraw-
ności działania instytucji publicznych oraz z zasadą racjonalności ustawodawcy, 
ponieważ: 1) następuje w rezultacie arbitralnego wyboru projektodawcy, bez kon-
sultacji z Trybunałem Konstytucyjnym, który powinien decydować o kształcie wła-
snej infrastruktury jako władza odrębna i niezależna od innych władz, 2) zakłada 

15 Tak w sentencji wyroku w sprawie o sygn. K 14/03.
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tożsamość funkcjonalną Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i Trybunału Konstytucyjnego, co jest niezgodne z konstytucyjnym rozróżnieniem 
tych organów, 3) następuje jako przejaw represjonowania przez projektodawcę tych 
komórek organizacyjnych Trybunału, które eksperci projektodawcy oceniają ne-
gatywnie, stwierdzając: „Biuro TK jako urząd podlega Prezesowi Trybunału, dla-
tego zaangażowanie publiczne Biura (a takim niewątpliwie są komentarze zawar-
te w publikowanych na stronie internetowej stanowiskach) podaje w wątpliwość 
niezależność Trybunału jako instytucji oraz bezstronność jego Prezesa” (s. 9 uza-
sadnienia projektu). Reorganizacja, która ma być okazją „do weryfi kacji struktur 
organizacyjnych i analizy przydatności poszczególnych komórek” jest – w świe-
tle uzasadnienia projektu – przesłanką do kwestionowania wartości profesjonali-
zmu pracowników Trybunału, ich lojalności wobec Prezesa Trybunału, a przede 
wszystkim wobec Konstytucji RP, czego wyrazem były kwestionowane przez pro-
jektodawcę wypowiedzi Biura TK. Projektodawca powinien cenić lojalność pra-
cowników instytucji publicznych i ich przywiązanie do ustawy zasadniczej, nawet 
jeżeli nie podziela konkretnych interpretacji problemów konstytucyjnych. Należy 
podkreślić, że stanowiska Biura TK nie pozostawały w sprzeczności z orzecznic-
twem TK. Wprowadzenie w życie projektowanej reorganizacji – wobec motywów 
projektodawcy – jest zatem niezgodne z zasadą rzetelności i sprawności działania 
instytucji publicznych. 

W dziale II (Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym) projekt powtarza 
niektóre przepisy Konstytucji RP i rozwiązania zawarte w dotychczas obowiązują-
cych ustawach o Trybunale. Jednakże w art. 59 projektodawca modyfi kuje dotych-
czas istniejącą instytucję orzekania o przepisach, które utraciły moc obowiązującą 
przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał, jeżeli jest to konieczne dla ochrony kon-
stytucyjnych wolności i praw. Modyfi kacja polega na ograniczeniu stosowania tego 
rozwiązania jedynie do postępowania w ramach skargi konstytucyjnej, co stanowi 
ograniczenie możliwości działania Trybunału jako gwaranta konstytucyjnych praw 
i wolności, a tym samym ograniczenie jego zasadniczej funkcji ustrojowej. Rozwią-
zanie to jest niekorzystne dla obywateli, ale – jak wiadomo – wybór najwłaściwszych 
wariantów legislacyjnych pozostaje „w ramach politycznej swobody działań parla-
mentu, za którą ponosi on odpowiedzialność przed elektoratem”16. 

W myśl art. 82 ust. 3 projektu w postępowaniu w sprawie zgodności z Konstytu-
cją działalności partii politycznych „wątpliwości, których nie można wyjaśnić, roz-
strzyga się na korzyść partii politycznej”. Przepis ten jest niezgodny z zasadą określo-
ności prawa (art. 2 Konstytucji RP) oraz z art. 188 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucja działalności 
partii politycznych. Projekt zmierza do zastąpienia procesu orzekania, którego im-
manentną częścią są wątpliwości dotyczące interpretacji faktów i ocen prawnych, 

16 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 11/06.
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ustawowym domniemaniem wyznaczającym treść orzeczenia. Ponadto przepis jest 
niezgodny z zasadą określoności prawa (art. 2 Konstytucji RP), ponieważ projek-
todawca posługuje się wieloznacznym pojęciem „wątpliwości, których nie można 
wyjaśnić” i równie wieloznacznym pojęciem „korzyści partii politycznej”. W warun-
kach obowiązywania art. 11 Konstytucji RP, według którego celem partii jest wpły-
wanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, zgodność 
działalności partii politycznych z prawem nie może budzić wątpliwości, a jeśli one 
powstają, to nie mogą być – z mocy ustawy – rozstrzygane na korzyść partii. Przepis 
art. 82 ust. 3 projektu jest ponadto niezgodny z art. 195 ust. 1 Konstytucji, w myśl 
którego sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są 
niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji, a nie ustawie określającej, w jaki sposób 
mają oni rozstrzygać „wątpliwości, których nie można wyjaśnić”.

Dział III projektu (Przepis końcowy) zawiera art. 117, zgodnie z którym usta-
wa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzają-
ce ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że wejście 
w życie zostało uzależnione od wystąpienia zdarzenia przyszłego, ale – wbrew po-
stanowieniom par. 46 Zasad techniki prawodawczej – termin wystąpienia zdarzenia 
przyszłego nie został ustalony w sposób niebudzący wątpliwości i termin ten nie 
został urzędowo podany do wiadomości publicznej. 

6. W konkluzji należy stwierdzić, że projektowana ustawa zawiera rozwiązania 
niezgodne z Konstytucją RP w zakresie wskazanym w niniejszej opinii.

Opinia o poselskim projekcie ustawy o statusie sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 880)

Przedmiotem projektowanej ustawy jest uregulowanie statusu sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego. Zgodnie z opiniowanym projektem (art. 35) podstawy 
prawne funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego stanowić mają – oprócz Kon-
stytucji RP – trzy ustawy: 1) ustawa o organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (w czasie sporządzania niniejszej opinii projekt tej 
ustawy nie był jeszcze dostępny), 2) ustawa o statusie sędziów Trybunału Konsty-
tucyjnego, 3) ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postę-
powania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego. 

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyj-
nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1157). Ustawodawca zatem, wkrótce po jej uchwaleniu 
i poddaniu ocenie Trybunału Konstytucyjnego w wyroku w sprawie K 39/16 (nie 
został ogłoszony), kolejny raz normuje funkcjonowanie Trybunału Konstytucyj-
nego – tym razem w trzech różnych ustawach, z których tylko jedna – obecnie 
opiniowana ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego – jest przedmio-
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tem postępowania ustawodawczego. Tego rodzaju praktyka odzwierciedla założe-
nie, w myśl którego status sędziów można regulować w oderwaniu od organizacji 
i funkcjonowania Trybunału oraz bez odpowiednich przepisów o wejściu ustawy 
w życie i przepisów przejściowych. Stanowi to istotne naruszenie zasady racjo-
nalności ustawodawcy, a zatem – jako przejaw praktyki tworzenia prawa – jest 
niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), 
z którego dekodowana jest zasada racjonalności ustawodawcy. 

Według Trybunału Konstytucyjnego „podstawą każdego systemu norm praw-
nych jest fi kcja prawna racjonalności prawodawcy”17, a jednocześnie „punktem wyj-
ścia dla kontroli konstytucyjności prawa jest zawsze założenie racjonalnego działa-
nia ustawodawcy”18. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znajduje wyraz 
przekonanie, „że wszelkie działania prawodawcy są efektem dogłębnego rozważenia 
problemu i dojrzałej decyzji znajdującej racjonalne uzasadnienie. Wynika więc stąd, 
że stanowione prawo cechuje się założonym z góry racjonalizmem”19. To właśnie 
ów racjonalizm ustawodawcy, potwierdzony w treści ustawy, „pozwala wymagać od 
wszystkich obywateli” respektowania prawa. Zdaniem Trybunału „odrzucenie fi kcji 
racjonalności ustawodawcy wiązałoby się z dopuszczeniem możliwości podważania 
poszczególnych aktów prawnych i odmowy ich stosowania, to zaś groziłoby rozprzę-
żeniem wszystkich więzi prawnych i społecznych. Skoro punktem wyjścia jest przy-
jęcie racjonalności ustawodawcy (i wynikającego stąd racjonalizmu poszczególnych 
unormowań prawnych), to racjonalizm stanowionego prawa musi zostać uznany za 
składową przyzwoitej legislacji”20, nieodzownej dla zagwarantowania zaufania oby-
watela do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

Częste wprowadzanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym bez konsul-
tacji z sędziami Trybunału, a ponadto – jak w przypadku opiniowanej ustawy – re-
gulowanie statusu sędziów Trybunału przy jednoczesnym uznaniu, że obowiązująca 
ustawa o organizacji i funkcjonowaniu Trybunału ma zostać po raz kolejny zmie-
niona, jest niezgodne z zasadami tworzenia prawa, które powinny być stosowane 
w demokratycznym państwie prawnym. Sposób postępowania ustawodawcy w tym 
przypadku godzi w konstytucyjne podstawy demokratycznego państwa prawnego, 
do których preambuła Konstytucji RP zalicza rzetelność i sprawność działania insty-
tucji publicznych oraz współdziałanie władz i dialog społeczny. Prawo w demokra-
tycznym państwie prawnym nie może być postrzegane przez ustawodawcę jedynie 
jako narzędzie przydatne do osiągania celów ideologicznych i politycznych; ma ono 
przecież własną podmiotowość, współistotną przyrodzonej i niezbywalnej godności 
człowieka, w której – w myśl art. 30 Konstytucji – ma swoje źródło21.

17 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
18 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/99.
19 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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Częste zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a także opiniowana ustawa 
jako fragment zapowiadanego w niej pakietu regulacyjnego, nie sprzyjają rzetelne-
mu i sprawnemu działaniu tej instytucji. Należy podkreślić, że zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego „rzetelność i sprawność działania instytucji publicznych w szcze-
gólności zaś tych instytucji, które zostały stworzone w celu realizacji i ochrony praw 
gwarantowanych przez Konstytucję RP, należy do wartości mających rangę konsty-
tucyjną. Wynika to jasno z tekstu wstępu do Konstytucji RP (tzw. preambuły), w któ-
rym jako dwa główne cele ustanowienia Konstytucji wymieniono: zagwarantowanie 
praw obywatelskich oraz zapewnienie rzetelności i sprawności działania instytucji 
publicznych. Badanie tej działalności nie należy do kompetencji Trybunału Konsty-
tucyjnego. Może on natomiast, w ramach kompetencji opartej na art. 188 ust. 1 do 3 
Konstytucji RP, oceniać, czy przepisy normujące działalność tych instytucji zostały 
ukształtowane w sposób umożliwiający ich rzetelne i sprawne działanie. Przepisy, 
których treść nie sprzyja rzetelności lub sprawności działania instytucji mających 
służyć ochronie praw konstytucyjnych stanowią zarazem naruszenie tych praw, 
a tym samym uzasadnione jest ich uznanie za niezgodne z Konstytucją”22. Rzetelne 
i sprawne działanie Trybunału Konstytucyjnego wymaga stabilnej, zgodnej z ustawą 
zasadniczą regulacji prawnej. Częste zmienianie przepisów o Trybunale Konstytucyj-
nym utrudnia jego funkcjonowanie jako instytucji mającej kluczowe znaczenie dla 
ochrony praw konstytucyjnych, co jest niezgodne z zasadą demokratycznego pań-
stwa prawnego stanowiącą podstawę ustroju Rzeczypospolitej. 

W myśl art. 197 Konstytucji RP organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz 
tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Ma ona zasadnicze znaczenie 
dla zagwarantowania funkcjonowania demokracji konstytucyjnej i nadrzędności 
Konstytucji, która jest najwyższym prawem w państwie wtedy, kiedy Trybunał 
Konstytucyjny jest niezależny od innych władz, a jego sędziowie w sprawowa-
niu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP. Racjonalny 
ustrojodawca nie bez powodu zawęził zakres przedmiotowy ustawy, o której mowa 
w art. 197 Konstytucji RP do materii w przepisie tym wskazanych, a mianowicie 
organizacji Trybunału Konstytucyjnego oraz trybu postępowania przed Trybuna-
łem, pozostawiając tym samym kwestie związane ze statusem sędziów tego Try-
bunału zasadniczo w zakresie materii konstytucyjnej. Chodzi przecież o to, by nie 
naruszyć ich niezawisłości poprzez ekscesywną regulację ograniczającą odrębność 
Trybunału i jego niezależność od ustawodawcy. Brak powściągliwości regulacyjnej 
ustawodawcy w odniesieniu do normowania statusu sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego – immanentnie związany z regulowaniem tego statusu w odrębnej ustawie 
– jest zatem niezgodny z art. 197 w związku z art. 173 Konstytucji RP.

W myśl art. 197 Konstytucji RP organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz 
tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Zastosowanie przez ustrojo-

22 Ibidem.
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dawcę liczby pojedynczej nie jest – jak wiadomo – pozbawione znaczenia. Trybunał 
Konstytucyjny wskazał, że „użycie liczby pojedynczej” nie wynika „tylko z przyjmo-
wanego powszechnie sposobu redagowania tekstu przepisów wyrażających normy 
prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, z zastosowaniem liczby poje-
dynczej w odniesieniu do desygnatów”, skoro „wykładnia językowa tych postano-
wień znajduje potwierdzenie w wykładni historycznej”23. W doktrynie podkreślo-
no, że art. 197 Konstytucji wyraża „sugestię ustrojodawcy, by kwestie Trybunału 
Konstytucyjnego objąć jednym aktem ustawodawczym, co odpowiada też polskiej 
tradycji”, ale sugestii tej „nie można jednak traktować w kategoriach bezwzględnego 
obowiązku (...) i należy przyjąć, że ustawodawcy pozostawiono możliwość zarówno 
normowania niektórych spraw organizacji i postępowania TK w innych ustawach, 
jak też stosowania odesłań do innych ustaw dla odpowiedniego ich stosowania”24. 
Nie odnosi się to zatem do normowania statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
w odrębnej ustawie ani do tworzenia pakietu trzech ustaw regulujących problematykę 
Trybunału. W świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego skoro wykładnia języ-
kowa art. 197 wskazuje na jedną ustawę, co znajduje potwierdzenie w wykładni histo-
rycznej, należy uznać za konstytucyjnie wątpliwe rozdzielenie materii regulacyjnej 
między różne ustawy. Konstytucja nie wyklucza natomiast ustawowego regulowania 
statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ustawie normującej organizację oraz 
tryb postępowania przed Trybunałem w dotychczasowym zakresie. Rozszerzenie 
tego zakresu, niezależnie od tego, czy w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, czy 
też w odrębnej ustawie, powinno respektować konstytucyjną zasadę niezawisłości 
sędziów Trybunału oraz jego odrębności i niezależności od innych władz. Przedmio-
tem niniejszej opinii jest zatem identyfi kacja tych przepisów projektu, które budzą 
zastrzeżenia ze względu na ich niezgodność z ustawą zasadniczą. 

W rozdziale 1 („Przepisy ogólne”) projektowana ustawa powtarza postanowie-
nia Konstytucji RP. Dotyczy to art. 2, art. 4 i art. 5 ust. 1 projektu. Ponadto art. 2 
ust. 3 zawiera sformułowanie wymagające korekty zamiast „Sędzią Trybunału 
może być wybrana osoba” powinno być „Na sędziego Trybunału może być wybra-
na osoba”, względnie „Sędzią Trybunału może być osoba” (jak to jest uregulowane 
w art. 6 ust. 3 obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym).

Przepis art. 3 ust. 3 projektu stanowi, że „Sędzia po złożeniu ślubowania stawia 
się niezwłocznie w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a Prezes Trybunału 
przydziela mu sprawy i stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków 
sędziego.” Przepis ten – odnoszący się do konsekwencji ślubowań składanych po 
nieznanym jeszcze dniu wejścia w życie projektowanej ustawy jest funkcjonalnie 

23 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 9/11.
24 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 197, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 

2005, t. IV, s. 3.
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analogiczny do przepisu25 zamieszczonego w art. 90 obowiązującej ustawy o Try-
bunale Konstytucyjnym, uznanego za niezgodny z Konstytucją RP26. 

Projektowany art. 5 ust. 5 stanowi, że sędzia Trybunału postępuje zgodnie z Ko-
deksem Etycznym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, uchwalonym na podstawie 
odrębnych przepisów. Rozwiązanie to jest niezgodne z art. 195 ust. 1 Konstytucji 
RP, w myśl którego sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego 
urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Jednakże projektowany przepis 
odnosi się także do sprawowania urzędu. Ponadto, jeżeli intencją projektodawcy jest 
stworzenie podstawy do ograniczenia wolności sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
to odpowiednie przepisy powinny odpowiadać wymaganiom określonym w art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP. Odesłanie do „odrębnych przepisów” nie spełnia tych wyma-
gań. Art. 5 ust. 5 jest niezgodny z zasadą określoności prawa, dekodowaną z zasady 
demokratycznego państwa prawnego, ponieważ nie wskazuje podmiotów legitymo-
wanych do wydania przepisów, o których mowa. W świetle art. 5 ust. 5 projektu cho-
dzi o co najmniej dwa podmioty: 1) powołany do wydania przepisów stanowiących 
podstawę do uchwalenia Kodeksu Etycznego, 2) powołany do uchwalenia Kodeksu 
Etycznego. Projektowana ustawa nie wskazuje tych podmiotów.

W projektowanej ustawie proponuje się unormowanie, w którym określa się 
moment nawiązania stosunku służbowego. Artykuł 3 ust. 3 stanowi, że „stosunek 
służbowy sędziego Trybunału nawiązuje się po złożeniu ślubowania”. W ocenie 
projektodawców ma być to wyrazem realizacji wyroku TK z dnia 3 grudnia 2015 r. 
(K 34/15). Z tego powodu wskazuje się na następującą część uzasadnienia tego 
rozstrzygnięcia: „Ślubowanie składane wobec Prezydenta zgodnie z art. 21 ust. 1 
ustawy o TK nie stanowi wyłącznie podniosłej uroczystości o charakterze symbo-
licznym, nawiązującej do tradycyjnej inauguracji okresu urzędowania. Wydarzenie 
to pełni dwie istotne funkcje. Po pierwsze, jest publicznym przyrzeczeniem sędzie-
go do zachowania się zgodnie z rotą składanego ślubowania. W ten sposób sę-
dzia deklaruje osobistą odpowiedzialność za bezstronne i staranne wykonywanie 
swoich obowiązków zgodnie z własnym sumieniem oraz poszanowaniem godności 
sprawowanego urzędu. Po drugie, złożenie ślubowania pozwala sędziemu rozpo-
cząć urzędowanie, czyli wykonywanie powierzonego mu mandatu. Te dwa istotne 
aspekty ślubowania świadczą o tym, że nie jest to wyłącznie podniosła uroczystość, 
lecz zdarzenie wywołujące konkretne skutki prawne. Z tego względu włączenie Pre-
zydenta w odbieranie ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów TK należy 
ulokować w sferze realizacji kompetencji głowy państwa”.

Jakkolwiek nie analizować cytowanego fragmentu uzasadnienia, wniosek, że 
stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego nawiązuje się dopiero 

25 W brzmieniu: „Sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej, 
a do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęli obowiązków sędziego, z dniem jej wejścia 
w życie prezes Trybunału włącza do składów orzekających i przydziela im sprawy”. 

26 W wyroku w sprawie o sygn. K 39/16, który nie został ogłoszony.
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po złożeniu ślubowania (nota bene z logicznego punktu widzenia powinno być, 
że „z chwilą złożenia ślubowania”, gdyż odwołanie się do terminu „po złożeniu 
ślubowania” nie pozwala na precyzyjne ustalenie, kiedy dokładnie nawiązuje się 
stosunek służbowy) jest całkowicie nieuprawniony.

W pierwszej kolejności trzeba przypomnieć, że konstrukcja „stosunku prawnego” 
jako koncepcja teoretyczna powstała w związku z koniecznością opisywania relacji 
zachodzących pomiędzy określonymi podmiotami prawa. Więzi te wynikają z prze-
pisów, które wyznaczają podstawowe elementy danego stosunku prawnego. Z reguły 
jest on analizowany przez pryzmat jego podmiotów, powstania, ustania oraz praw 
i obowiązków stron tego stosunku. Pod pojęciem stosunku prawnego rozumie się 
zatem społeczny stosunek tetyczny wyznaczony przez określoną normę prawną i po-
wstający między co najmniej dwoma podmiotami prawnymi. Tymczasem koncepcja 
stosunku służbowego jest – najogólniej rzecz ujmując – konkretyzacją konstrukcji 
stosunku prawnego w obszarze szeroko rozumianego zatrudniania, w przypadku któ-
rego jedną jego stroną jest podmiot (jednostka organizacyjna) będący emanacją pań-
stwa. Z tego powodu o stosunkach służbowych mówi się w kontekście regulacji nor-
mujących zatrudnienie funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników, sędziów 
czy prokuratorów. Stosunki te charakteryzują się zazwyczaj szczególnym: rodzajem 
podległości służbowej, ryzykiem zawodowym czy odpowiedzialnością, jak również 
stabilnością i trwałością. Wynika z pełnienia przez osoby zatrudnione w ramach tego 
stosunku szeroko rozumianej władzy publicznej. Stąd też od dziesięcioleci w dok-
trynie przyjmuje się, że „stosunek służbowy” oznacza „szczególny stosunek prawny 
łączący z państwem osoby zatrudnione w aparacie państwowym”27. Stosunki służ-
bowe dotyczą zatem osób, które są zatrudnione przez państwo w jego instytucjach 
i w imieniu tego państwa wykonują powierzone im zadania. 

W powyższym świetle nie ulega wątpliwości, że teoretyczna konstrukcja stosun-
ku służbowego może być wykorzystana przy opisywaniu więzi prawnej, jak powstaje 
z sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętać jednak trzeba, że perspektywę oce-
ny takiego stosunku prawnego wyznaczają określone przepisy prawne. W każdym 
przypadku wyodrębnienia stosunku służbowego dochodzi do tego wskutek analizy 
określonych regulacji prawych. Z tego powodu posługiwanie się pojęciem „stosun-
ku służbowego” jest wynikiem wykładni prawa dotyczącego zatrudnienia określonej 
kategorii osób, tyle że albo prawodawca sam wprowadza do języka aktów prawnych 
pojęcie „stosunku służbowego” (stosunek prawny wynika explicite z danych regula-
cji prawnych), albo też bez takiego zabiegu przyjmuje się na podstawie określonego 
zespołu regulacji, że normuje on powstanie danej więzi prawnej, jej treść, jak i usta-
nie (stosunek prawny wynika implicite z danych regulacji prawnych). 

W przypadku analizowanego unormowania projektodawca zdecydował się na 
wprowadzenie do języka aktu prawnego (projektowanej ustawy) terminu „stosunku 

27 W. Jaśkiewicz, Stosunki służbowe w administracji, Warszawa–Poznań 1969, s. 23.
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służbowego”, określając jednocześnie moment jego powstania. Prima facie takie 
działanie może się wydawać dopuszczalne, tyle że pomija całkowicie fakt, że sto-
sunek prawny, którego stroną jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie powstaje 
z mocy ustawy, ale samej Konstytucji. Stąd ustawowa konstrukcja stosunku praw-
nego (nazywanego stosunkiem służbowym) nie może dokonywać zmiany treści 
stosunku prawnego, który wprost wynika z przepisów Konstytucji RP. 

Po pierwsze wskazać trzeba (nie wnikając w tym miejscu w dotychczasową 
praktykę realizacji przez TK stosunków prawnych z sędziami elektami), że z per-
spektywy konstytucyjnej jednoznacznie określono, jaka jest prawna podstawa na-
wiązania stosunku służbowego sędziów (zarówno sędziów, jak i sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego), jak również kiedy się on rozpoczyna. Warto przeanalizować ten 
aspekt szerzej w kontekście sędziów sądów powszechnych, wojskowych, admini-
stracyjnych, NSA oraz SN. O ile sędziów – na wniosek Krajowej Rady Sądownic-
twa – powołuje Prezydenta RP (art. 179), o tyle sędziowie Trybunału Konstytucyj-
nego są wybierani indywidulnie przez Sejm na 9 lat (art. 194). Podstawą powstania 
(nawiązania) z sędzią TK stosunku prawnego (który przez prawodawcę może być 
nazywany również „stosunkiem służbowym”) jest wybór dokonywany przez Sejm 
RP w formie stosownej uchwały. Nie ulega zatem wątpliwości, że już w tym mo-
mencie dochodzi – wyłącznie na podstawie przepisów Konstytucji RP – do powsta-
nia stosunku prawnego, przy czym gdyby opisywać czynności prawne powodujące 
jego powstanie przez pryzmat cywilistycznej konstrukcji oświadczenia woli, to 
można byłoby stwierdzić, że dochodzi do tego w wyniku zgodnego oświadczenia 
woli kandydata na sędziego TK (który wyraził zgodę na dokonanie wyboru przez 
Sejm RP) oraz oświadczenia woli Sejmu RP wyrażonego w stosownej uchwale. Za-
tem w chwili podjęcia uchwały Sejmu RP powstaje stosunek prawny z sędzią TK. 

Z punktu widzenia treści art. 194 ust. 1 Konstytucji treść tak powstałego stosun-
ku prawnego musi określać również moment rozpoczęcia 9 letniego okresu (tzw. 
kadencji), na który sędzia został wybrany. Przepis ten stanowi bowiem, że „Trybu-
nał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm 
na 9 lat”. Odpowiedź na pytanie, kiedy rozpoczyna się kadencja nowowybranego 
sędziego TK jest oczywista i logiczna. Inaczej bowiem nie można zinterpretować 
analizowanego przepisu Konstytucji RP. Kadencja nie może się rozpocząć przed 
upływem kadencji sędziego, na którego miejsce dany sędzia został wybrany, a za-
tem kadencja nie rozpocznie się gdy wszystkie 15 stanowisk sędziowskich jest 
obsadzone (por. M. Zubik, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2011, s. 102–102; wyrok TK z 9 grudnia 2015 r., K 35/15, OTK-A 2015, 
Nr 11, poz. 186). Jest to konsekwencją określenia przez ustrojodawcę sztywnej 
liczby czynnych sędziów TK, od której nie można odstąpić. Pierwszym dniem ka-
dencji może być więc, co do zasady, dzień następujący po dniu, w którym upłynęła 
kadencja ustępującego sędziego. W przypadku natomiast zakończenia procedu-
ry wyboru już po zwolnieniu się stanowiska w TK sędzia rozpoczyna kadencję 
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z dniem jego wyboru przez Sejm. Z tego powodu, w dotychczasowej praktyce, 
w przypadku uchwał podejmowanych przed upływem kadencji ustępującego sę-
dziego, określana była i jest data rozpoczęcia kadencji nowowybranego sędziego. 
Wystarczy w tym miejscu wskazać na treść uchwały podjętej już przez Sejm RP 
aktualnej kadencji (który proceduje nad opiniowanym projektem) w sprawie wy-
boru sędziego Trybunału Konstytucyjnego Zbigniewa Grzegorza Jędrzejewskiego 
(uchwał z dnia 14 kwietnia 2016 r.). W uchwale tej:
1) jako prawną podstawę wyboru wskazuje się w pierwszej kolejności art. 194 

ust. 1 Konstytucji RP;
2) stwierdza się wprost, że Sejm to wybiera na stanowisko sędziego TK;
3) stwierdza się wprost, że „kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Kon-

stytucyjnego rozpoczyna się z dniem 29 kwietnia 2016 r.”
Mając na względzie powyższe bezsporne było i jest, że stosunek prawny z sę-

dzią TK powstaje na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji z chwilą podjęcia uchwa-
ły przez Sejm RP. Do elementów, jakie można bez trudu określić w oparciu o treść 
tej regulacji jest podstawa prawna tego stosunku (jest to wybór dokonywany przez 
Sejm RP) oraz moment rozpoczęcia 9-letniej kadencji, którym jest dzień następu-
jący po dniu, w którym upłynęła kadencja ustępującego sędziego. Taka też była 
dotychczasowa praktyka stosowania art. 194 ust. 1 Konstytucji. Kwestia ta, przez 
30 lat praktyki wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od tego, 
która większość sejmowa tego wyboru dokonywała, nie była nie tylko sporna, ale 
nie wywoływała również żadnych wątpliwości. Przyczyna braku kontrowersji była 
oczywista. Przepis konstytucji jest na tyle jednoznacznie sformułowany, że nie po-
zwala na żadną inną interpretację.

Na przestrzeni tych lat w polskiej tradycji ustrojowej – wskutek istnienia okre-
ślonych regulacji ustawowych – przyjęło się jednak, że nowo wybrany sędzia TK 
uzyskuje możliwość sprawowania urzędu, przez co rozumie się wykonywanie wła-
dzy sądzenia, dopiero po złożeniu ślubowania. Złożenie ślubowania nie wpływało, 
ani nie wpływa na powstanie stosunku prawnego z sędzią TK, ani na rozpoczęcie 
kadencji sędziego TK. Przyjmowano natomiast, że ma ono znaczenie dla podjęcia 
obowiązków służbowych sędziego w zakresie możliwości orzekania, a zatem wy-
wołuje bardzo konkretne skutki prawne w sferze już powstałego stosunku prawnego 
sędziego TK. Nie stanowi zatem, jak zasadnie stwierdza się w powoływanym na 
wstępie wyroku TK z 3 grudnia 2015 r. (K 34/15), wyłącznie podniosłej uroczysto-
ści, ale ma wpływ na możliwość objęcia urzędu i sprawowania władzy sędziowskiej 
w Trybunale Konstytucyjnym. Innymi słowy, dopiero z chwilą przyjęcia ślubowania 
sędzia TK może przystąpić do wykonywania obowiązków wynikających z powsta-
łego stosunku prawnego. Ślubowanie nie wyznacza zatem daty powstania stosunku 
prawnego z sędzią TK, ale określa moment rozpoczęcia sprawowania urzędu. 

Regulacja ustawowa określająca moment rozpoczęcia stosunku służbowego 
sędziego TK nie może zatem ingerować w treść stosunku prawnego wynikającego 
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wprost z przepisów Konstytucji RP. Koncepcja stosunku służbowego proponowa-
nego w projekcie jest nie do obrony również jeśli hipotetycznie przyjmować, że 
stosunek służbowy (ustawowy) stanowi konkretyzację konstytucyjnego stosunku 
prawnego powstałego wskutek wyboru (uchwały Sejmu RP), ponieważ wówczas 
istniałyby – niejako równolegle – pomiędzy tymi samymi podmiotami dwa stosun-
ki prawne, tyle że z różną datą ich powstania. Tymczasem jest to jeden stosunek 
prawny mający swoją podstawę wprost w art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, z tym że 
jego treść w zakresie dotyczącym uprawnień sędziego TK zmienia się w zależno-
ści od określonych okoliczności (rozpoczęcie kadencji) bądź czynności prawnych 
podjętych przez określony organ (przyjęcie ślubowania). 

Za niedopuszczalną należy zatem uznać ingerencję w konstytucyjnie ukształ-
towany stosunek prawny sędziego TK, który rozpoczyna się już z chwilą wyboru 
przez Sejm RP. Projektowaną ustawą nie można zatem tego zmienić, ani w inny 
sposób ukształtować. Dlatego proponowaną regulację należy ocenić jednoznacznie 
negatywnie. 

W rozdziale 2 projektu („Immunitet i nietykalność osobista oraz zasady odpowie-
dzialności dyscyplinarnej sędziego Trybunału”) przewidziano, że wyrażenie zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na pozbawienie wolności sędziego Try-
bunału następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej bezwzględną 
większością głosów (art. 9 ust. 1 projektu). Stosownie do art. 8 ust. 3 obowiązującej 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym uchwała zapada większością 2/3 głosów. Tego 
rodzaju zmiana, polegająca na ułatwieniu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności 
karnej oraz pozbawienia go wolności, nie znajduje uzasadnienia w świetle wyrażonej 
we wstępie do Konstytucji zasady rzetelności i sprawności działania instytucji publicz-
nych. Obniżenie progu wymaganego dla podjęcia przedmiotowej uchwały trudno za-
akceptować w świetle tej zasady. Skoro sprawa nie jest oczywista, to tym bardziej nie 
należy ułatwiać podjęcia decyzji w tego rodzaju okolicznościach.

W art. 10 ust. 1 projektu przewidziano, że sędzia Trybunału odpowiada dyscy-
plinarnie za „naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjne-
go”, co trudno zaakceptować w sytuacji zasadniczej nieokreśloności postanowień 
projektowanej ustawy dotyczących statusu prawnego wspomnianego Kodeksu.

Projekt stanowi w art. 10, że sąd dyscyplinarny pierwszej instancji składa się 
z trzech sędziów Trybunału (obowiązująca ustawa przewiduje skład 5 sędziów), 
a sąd dyscyplinarny drugiej instancji z pięciu sędziów (obowiązująca ustawa wy-
maga udziału siedmiu sędziów). Obniżenie wymagań dotyczących składu sądu 
dyscyplinarnego jest nieuzasadnione w świetle zasady rzetelności i sprawności 
działania instytucji publicznych, a więc także Trybunału.

Projektowany przepis art. 12 ust. 1 dopuszcza składanie zawiadomienia o po-
pełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego lub grupę sędziów. Wpro-
wadzenie tego przepisu sprowadza ryzyko wewnętrznego skonfl iktowania Trybu-
nału i paraliżu mechanizmu odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec możliwości 
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wzajemnego składania przez sędziów zawiadomień o popełnieniu przewinienia 
dyscyplinarnego. 

Artykuł 12 ust. 1 pkt 3 projektu stanowi, że zawiadomienie o popełnieniu przez 
sędziego przewinienia dyscyplinarnego może złożyć Prezydent Rzeczypospo-
litej na wniosek Prokuratora Generalnego. Projektowany przepis jest niezgodny 
z art. 10 i 173 oraz 195 ust. 1 Konstytucji RP. Prezydent RP i Prokurator Generalny 
to organy władzy wykonawczej, których kompetencje wobec sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego wymagają podstawy konstytucyjnej niezbędnej do przełamania 
domniemań kompetencyjnych (art. 10 Konstytucji RP) oraz zasady niezależności 
Trybunałów i ich odrębności od innych władz (art. 173 Konstytucji RP). Umoco-
wanie Prokuratora Generalnego do występowania z przedmiotowym wnioskiem 
do Prezydenta RP zakłada, że Prokurator Generalny będzie monitorował sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego po to, by ewentualne zawiadomienie składane do Try-
bunału przez Prezydenta RP było należycie uzasadnione. Tego rodzaju monitoring 
pozwalający Prokuratorowi Generalnemu na dyskrecjonalną ocenę zachowania 
sędziów prowadzi wprost do ich uzależnienia od władzy wykonawczej, a w  kon-
sekwencji od ugrupowania politycznego, którego eksponentem jest Prokurator 
Generalny. Dotyczy to także dyskrecjonalnych w istocie uprawnień Prezydenta 
RP do składania zawiadomienia o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego lub 
powstrzymania się od złożenia zawiadomienia. Przyznanie Prezydentowi RP tego 
rodzaju uprawnień sprowadza ryzyko uzależnienia sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego od polityków związanych z Prezydentem RP. Wprowadzenie do projektu 
przepisu art. 12 ust. 1 pkt 3 przyznającego Prezydentowi RP prawo do składania 
zawiadomienia o popełnieniu przez sędziego przewinienia dyscyplinarnego, z któ-
rego to uprawnienia Prezydent RP będzie mógł korzystać po uzyskaniu kontrasy-
gnaty Prezesa Rady Ministrów, trudno pogodzić z zasadą niezależności Trybunału 
i jego odrębności od władzy wykonawczej wyrażoną w art. 173 Konstytucji.

W rozdziale 3 projektu („Prawa i obowiązki sędziego Trybunału”) nałożono 
na sędziów Trybunału obowiązek przekazania na cele publiczne w terminie do 
31 marca roku następującego po roku, w którym je uzyskał, zysków z tytułu po-
siadania w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedsta-
wiających więcej niż 10% kapitału zakładowego (art. 20 projektu). Niewykonanie 
tego obowiązku w terminie jest – w myśl projektu – równoznaczne ze zrzeczeniem 
się przez sędziego Trybunału pełnionego urzędu. Projektowane rozwiązanie jest 
niezgodne z art. 194 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Sędziowie Trybu-
nału Konstytucyjnego wybierani są na trwającą 9 lat kadencję, której zakończenie 
przed czasem jej trwania wskazanym w Konstytucji nie może być uzależnione od 
naruszającego zasadę proporcjonalności ingerencji (art. 2 i 31 ust. 3 Konstytucji) 
uchybienia terminowi przekazania określonych kwot na cele publiczne. 

Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego jako sankcja uchy-
bienia obowiązkowi przekazania zysków na cele publiczne, w sytuacji wskazanej 
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w projekcie, jest wkroczeniem ustawodawcy w materię chronioną konstytucyjnie, 
jaką stanowi sprawowanie mandatu sędziego przez okres kadencji. Tego rodza-
ju sankcja powoduje także pozbawienie sędziego stanu spoczynku, skoro sędzia 
przechodzi w stan spoczynku „po zakończeniu kadencji” (art. 27 ust. 1 projektu), 
a w tym przypadku (i podobnych wprowadzonych w projekcie przypadkach pozba-
wienia mandatu) ma miejsce przerwanie kadencji, a nie jej zakończenie. 

Ponadto projekt wprowadza rozwiązanie polegające na zobowiązaniu sędziego 
do przekazania zysków z posiadanego majątku na cele publiczne. Następuje zatem 
pozbawienie sędziego jego praw majątkowych równoznaczne z wywłaszczeniem na 
cele publiczne, jednak bez żadnego odszkodowania, co jest niezgodne z art. 21 ust. 2 
Konstytucji, w myśl którego wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy 
jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Projektowane 
rozwiązanie jest ponadto niezgodne z art. 64 ust. 1 Konstytucji, w myśl którego sę-
dzia Trybunału Konstytucyjnego ma prawo do własności i innych praw majątko-
wych, które podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej (art. 64 ust. 2 Konsty-
tucji). Własność może być ograniczona w drodze ustawy (art. 64 ust. 3 Konstytucji), 
ale ograniczenie to powinno odpowiadać wymaganiom określonym w art. 31 ust. 3 
Konstytucji, a w szczególności powinno ono respektować standardy proporcjonalno-
ści, a więc powinno być konieczne w demokratycznym państwie. Projektowane ogra-
niczenie dotyczące akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego, ustalające stan 
posiadania (nie więcej niż 10%) jest nieproporcjonalne ze względu na arbitralność 
owego ustalenia oraz automatyzm i radykalny charakter konsekwencji nieprzekaza-
nia zysków na zasadach określonych w projektowanej ustawie. Nieproporcjonalność 
projektowanego rozwiązania polega także na zastosowaniu sankcji najbardziej dra-
stycznych (wygaśnięcie mandatu) tak, jakby projektodawca był świadom co najmniej 
powtarzającej się praktyki naruszania ustanowionego zakazu, co przecież dotychczas 
nie mogło mieć miejsca, skoro mamy do czynienia z projektem. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zostały ustalone ogólne zasady de-
cydujące o niekonstytucyjności regulacji ustawowej z uwagi na brak proporcjonal-
ności w działaniu ustawodawcy. Zgodnie z ustalonym na tle art. 31 ust. 3 Konstytucji 
orzecznictwem28 Trybunału Konstytucyjnego, zarzut braku proporcjonalności wyma-
ga przeprowadzenia testu, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania 
dotyczące analizowanej normy: 1) czy jest ona w stanie doprowadzić do zamierzo-
nych przez ustawodawcę skutków (przydatność normy); 2) czy jest ona niezbędna 
(konieczna) dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana (konieczność 
podjęcia przez ustawodawcę działania); 3) czy jej efekty pozostają w proporcji do 
nałożonych przez nią na obywatela ciężarów lub ograniczeń (proporcjonalność sensu 
stricto). Wskazane postulaty przydatności, niezbędności i proporcjonalności sensu 
stricto składają się na treść wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji „konieczności”. 

28 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 8/07.
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W dotychczasowym orzecznictwie dotyczącym zasady proporcjonalności Trybunał 
Konstytucyjny konsekwentnie wskazywał, że jeżeli dany cel jest możliwy do osią-
gnięcia przy zastosowaniu innego środka, nakładającego mniejsze ograniczenia na 
prawa i wolności, to zastosowanie przez ustawodawcę środka bardziej uciążliwego 
wykracza poza to, co jest konieczne, a zatem narusza Konstytucję29. 

Trybunał Konstytucyjny wskazał30, że brak proporcjonalności, wyrażający się 
w zrównaniu sankcji wobec osoby, która świadomie, w sposób trwały uchyla się 
od realizacji obowiązku nałożonego przez ustawę, a tym samym uniemożliwia 
osiągnięcie jej celu, i wobec osoby dopuszczającej się nieznacznego uchybienia 
w zakresie formalnych przesłanek realizacji tego obowiązku – stanowi europejski 
standard krytycznej oceny takiego rozwiązania legislacyjnego31. 

Cele projektu – a więc stworzenie instrumentów antykorupcyjnych, a także uczy-
nienie stosunków majątkowych sędziów bardziej przejrzystymi i jednoznacznymi – 
mogą być osiągnięte w inny sposób aniżeli wprowadzenie rozwiązania polegającego na 
tym, że sam fakt nieprzekazania zysków (tożsamego ze względu na skutek z wywłasz-
czeniem) w ustawowo określonym terminie, powoduje wygaśnięcie mandatu sędziego. 

Projektowany przepis, umożliwiający takie skutki, nie odpowiada testowi propor-
cjonalności. Dysproporcja między chronionymi konstytucyjnie dobrami (kadencja sę-
dziego Trybunału) i zastosowanymi środkami (wygaśnięcie mandatu jako sankcja także 
za nieistotne uchybienie obowiązkowi przekazania zysków w terminie ustawowym) 
decyduje o niespełnieniu dwóch (konieczność, proporcjonalność w ścisłym znaczeniu) 
spośród trzech przesłanek oceny zgodności tej normy z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny do przyczyn braku proporcjonalności norm przewidują-
cych wygaśnięcie mandatu jako konsekwencji uchybienia terminowi spełnienia wy-
magań przez osoby sprawujące mandat zaliczył32: surowość sankcji w zestawieniu 
z wagą uchybienia przy braku uszczerbku dla założonego celu określonych działań; 
niekonieczność sankcji w zestawieniu z celem wymaganych działań; nieadekwatność 
stosowanej procedury w zestawieniu z brakiem przesłanek weryfi kacji przyczyn i wagi 
uchybienia w tym postępowaniu; waga dobra poświęconego (w przypadku projektu – 
trwałość kadencji sędziego). Zdaniem Trybunału33 występowanie tych przyczyn – co 
ma przecież miejsce w przypadku opiniowanego projektu – wskazuje na naruszenie 
obu wskazanych wzorców konstytucyjnych, tj. art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Powyższe uwagi, dotyczące niekonstytucyjności projektowanych rozwiązań 
w konsekwencji braku proporcjonalności sankcji w postaci wygaśnięcia manda-
tu sędziego, odnoszą się także do projektowanego art. 21 ust. 4 (niewykonanie 

29 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawach o sygn. P 11/98 i K 26/00
30 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 8/07.
31 Trybunał Konstytucyjny powołał w tym kontekście stanowisko ETS w sprawie C-193/94, Skanavi 

i Chryssanthakopoulos, wyrok z 29 lutego 1996 r., pkt 37–38.
32 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 8/07.
33 Ibidem.
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obowiązku złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez 
małżonka). W tym przypadku nieproporcjonalność projektowanego rozwiązania 
polega także na wprowadzeniu zasady, w myśl której sędzia odpowiada swoim 
mandatem za działalność gospodarczą małżonka, co implikuje założenie, że tę 
działalność kontroluje. W myśl art. 21 ust. 3 projektu informacje zawarte w oświad-
czeniu o działalności gospodarczej małżonka są jawne i podlegają publikacji, co 
stanowi ingerencję w prywatność małżonka sędziego. Powodem tej ingerencji jest 
fakt pozostawania w związku małżeńskim z sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 
Projektowany przepis – z tego względu – narusza standardy proporcjonalności, po-
nieważ zamierzone cele związane z ochroną antykorupcyjną mogą zostać osiągnię-
te także przez złożenie stosownego oświadczenia Prezesowi Trybunału bez poda-
wania oświadczenia do wiadomości publicznej. Przepis art. 21 ust. 1 jest niezgodny 
z zasadą określoności prawa (art. 2 Konstytucji), ponieważ mowa w nim o dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka przed powołaniem sędziego 
na stanowisko, ale nie jest jasne, czy chodzi również o działalność gospodarczą 
prowadzoną przed zawarciem małżeństwa. 

Stosownie do art. 25 projektu podanie przez sędziego nieprawdy o stanie mająt-
kowym małżonka podlega karze, co prowadzi do pozbawienia sędziego mandatu. 
Przepis ten jest niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji ze względu na niewypełnie-
nie przedstawionego wyżej testu proporcjonalności, ponieważ dopuszcza karanie 
sędziego za postępowanie małżonka, polegające choćby na przekazaniu sędziemu 
nieprawdziwej informacji wskutek przeoczenia lub zapomnienia, albo – co może 
się zdarzyć – dla spowodowania niekorzystnych dla sędziego konsekwencji. 

W myśl art. 23 projektu sędzia składa oświadczenie o stanie majątkowym w ter-
minie w przepisie tym określonym (ust. 1) pod rygorem utraty mandatu (ust. 7). 
Przepis ten, z powodów wskazanych poprzednio w odniesieniu do art. 20 projektu, 
jest niezgodny z art. 2 i 31 ust. 3 Konstytucji RP ze względu na naruszenie zasad 
proporcjonalności ingerencji. 

Stosownie do art. 23 ust. 6 projektu oświadczenie majątkowe sędziego jest jawne. 
Przepis ten wprowadza ograniczenie prawa do prywatności sędziego stanowiące in-
gerencję, która nie spełnia wymagań w zakresie proporcjonalności. Antykorupcyjne 
cele projektu mogą zostać osiągnięte na dotychczasowych zasadach, bez ingerencji 
w prawo do prywatności. Należy podkreślić, że projekt zrównuje status sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego w zakresie jawności oświadczeń majątkowych ze statusem 
urzędników i polityków, co jest niezgodne z zasadą podziału i równoważenia władz 
(art. 10 Konstytucji), zasadą niezależności i odrębności sądów i trybunałów (art. 173 
Konstytucji), zasadą niezawisłości sędziów Trybunału (art. 195 ust. 1 Konstytucji), 
a także postanowieniem art. 195 ust. 2 Konstytucji, w myśl którego sędziom Trybu-
nału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy odpowiadające godności urzędu. 
W świetle tego przepisu projektodawca powinien w największym możliwym stopniu 
unikać wszystkiego, co może nie sprzyjać godności urzędu sędziego, a więc zarów-
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no publikacji oświadczeń majątkowych sędziego, jak też oświadczeń o działalności 
gospodarczej małżonka. Zasadniczo uchybia godności urzędu sędziego pozbawianie 
go tego urzędu z powodu spóźnienia ze złożeniem oświadczenia, jak też – w każdym 
przypadku – karanie za podanie nieprawdy w oświadczeniu, niezależnie od tego, na 
czym podanie nieprawdy polega. Kontrola prawidłowości i prawdziwości oświad-
czeń majątkowych sędziów oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodar-
czej może naruszać niezawisłość sędziów ze względu na możliwości dyskrecjonalne-
go wykorzystania rezultatów kontroli.

W rozdziale 4 projektu („Stan spoczynku”) zobowiązano sędziego w stanie 
spoczynku do respektowania Kodeksu Etycznego (art. 29 ust. 2), co budzi wąt-
pliwości ze względu na wady charakteru prawnego tego Kodeksu. Art. 32 ust. 1 
projektu stanowi o odpowiednim stosowaniu art. 20 projektu do sędziego w stanie 
spoczynku; rozwiązanie to aktualizuje wobec sędziego w stanie spoczynku uwagi 
sformułowane poprzednio do art. 20 projektu.

Rozdział 5 projektu („Przepisy końcowe”) zawiera przepis art. 35, zgodnie 
z którym ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy 
wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Mamy zatem do czynienia z przykładem projektu ustawy, której wejście w ży-
cie zostało uzależnione od wystąpienia zdarzenia przyszłego, ale – wbrew postano-
wieniom § 46 Zasad techniki prawodawczej – termin wystąpienia zdarzenia przy-
szłego nie został ustalony w sposób niebudzący wątpliwości i termin ten nie został 
urzędowo podany do wiadomości publicznej. 

W konkluzji należy stwierdzić, że projektowana ustawa zawiera rozwiązania 
niezgodne z Konstytucją RP w zakresie wskazanym w niniejszej opinii.
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Opinie o projektach aktów prawnych 
dotyczących wymiaru sprawiedliwości 

Opinia o rządowym projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych

Niniejsza opinia dotyczy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2026, 
dalej jako „p.u.s.p.”), przesłanego do zaopiniowana wraz z pismem Zastępcy Szefa 
Kancelarii Sejmu z dnia 29 grudnia 2016 r., znak: GMS-WP-173-390/16 (druk 
sejmowy nr 1181).

Deklarowanym celem projektowanej ustawy jest „uporządkowanie systemu 
funkcjonowania dyrektorów sądów w celu zwiększenia sprawności w zakresie za-
rządzania kadrami w sądach powszechnych, w odniesieniu do stanowisk dyrektorów 
i zastępców dyrektorów sądów”. W ocenie projektodawcy proponowane regulacje 
sprawią, że prezesi sądów „będą mogli w większym stopniu przenieść nacisk swoich 
obowiązków na zadania związane z nadzorem nad działalnością sądów w zakresie 
orzekania, który może zostać powierzony wyłącznie organom władzy sądowniczej”. 

Projektowane ukształtowanie pozycji ustrojowej dyrektora wywołuje zastrze-
żenia natury konstytucyjnej. Zgodnie z założeniami dyrektorzy sądów stracą status 
organu sądu (zob. art. 21 projektu) i zostaną poddani zwierzchnictwu Ministra Spra-
wiedliwości (zob. projektowany 21a § 2). Jednocześnie projektodawca nie zamierza 
nowelizować art. 31a § 1 p.u.s.p., zgodnie z którym dyrektor sądu kieruje działal-
nością administracyjną sądu, polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków 
techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania 
przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3. Projekt nie przewiduje też zmian 
przepisów, przewidujących że dyrektor sądu jest zwierzchnikiem służbowym i pod-
miotem uprawnionym do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz repre-
zentowania w tym zakresie sądu wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, 
referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów (art. 31a § 1 pkt 3 p.u.s.p.).

Proponowane w projekcie pozbawienie dyrektora statusu organu sądu otwiera 
drogę do badania przepisów kształtujących jego pozycję ustrojową przez pryzmat 
zasady podziału i równowagi władzy, przewidzianej w art. 10 ust. 1 Konstytucji RP. 
Jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, pozycja 
prawna, kompetencje i relacje dyrektora z prezesem sądu nie mogą być oceniane 
w świetle tej zasady tak długo, jak długo dyrektor sądu jest organem sądu (zob. 
wyrok z dnia 7 listopada 2013 r., K 31/12, OTK ZU 2013, nr 8A, poz. 121).

Należy przypomnieć, że stosownie do ar t .  10 ust .  1  Konstytucj i  RP, 
ustrój  Rzeczypospo l i tej  Polskiej  opiera się  na podziale i  równowa-
dze w ładzy ustawodawczej ,  w ładzy wykonawczej  oraz w ładzy są-
downiczej .  Istotą zasady wyrażonej w art. 10 ust. 1 Konstytucji jest zarówno 
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funkcjonalny podział władzy, jak i stan równoważenia się władz, w celu gwaran-
towania poszanowania kompetencji każdej z nich i stworzenia podstaw do stabil-
nego działania mechanizmów demokratycznego państwa prawa (zob. wyroki TK 
z 15 stycznia 2009 r., sygn. K 45/07 oraz 27 marca 2013 r., sygn. K 27/12). 

W odniesieniu do władzy sądowniczej zasada trójpodziału władzy znajduje 
rozwinięcie w art. 173 Konstytucji RP, zgodnie z którym sądy i Trybunały są wła-
dzą odrębną i niezależną od innych władz. Na gruncie tego przepisu przyjmuje się, 
że o ile w odniesieniu do władzy ustawodawczej lub wykonawczej występuje zja-
wisko przecinania się kompetencji władz, o tyle dla władzy sądowniczej charakte-
rystyczne jest odseparowanie od pozostałych władz (zob. orzeczenia z: 21 listopada 
1994 r., sygn. K 6/94, OTK w 1994 r., cz. II, poz. 39; 22 listopada 1995 r., sygn. K 
19/95, OTK ZU nr 3/1995, poz. 35; wyroki z: 14 kwietnia 1999 r., sygn. K 8/99 i 29 
listopada 2005 r., sygn. P 16/04). 

Wyodrębnienie władzy sądowniczej nie oznacza oczywiście jej pełnej izolacji 
od innych organów państwa oraz zerwania wszelkich relacji i odniesień do pozosta-
łych władz. W świetle zasady podziału i równowagi władzy za dopuszczalne uzna-
je się powierzenie Ministrowi Sprawiedliwości pewnych kompetencji z zakresu 
nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. Niemniej jednak uprawnienia te 
nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli (zob. wyrok TK 
z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, OTK ZU nr 2009, nr 1A, poz. 3). 

Mając powyższe na uwadze, należy zauważyć, że organizacja administracji 
sądowej i sposób jej funkcjonowania mają istotny wpływ na sprawowanie przez 
sąd wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, 
zaś podstawowym kryterium oceny tej administracji jest zdolność do usprawniania 
tych procesów. Relacje między działalnością administracyjną sądów a sprawowa-
niem wymiaru sprawiedliwości i udzielaniem ochrony prawnej powinny każdora-
zowo być ukształtowane z uwzględnieniem tej zależności. Regulacje odnoszące 
się do administracji sądowej nie mogą więc prowadzić do ingerencji w sprawo-
wanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw-
nej, a zwłaszcza naruszać lub osłabiać niezawisłości sędziowskiej (por. wyrok TK 
z dnia 7 listopada 2013 r., K 31/12, OTK-ZU A 2013, nr 8, poz. 121). 

Jak się wydaje zaproponowane podporządkowanie dyrektora zwierzchnictwu 
Ministra Sprawiedliwości powyższych standardów nie spełnia. Daje bowiem Mini-
strowi Sprawiedliwości niczym nieskrępowaną możliwość ingerowania w warunki 
techniczno-organizacyjne oraz majątkowe funkcjonowania sądu, co może przekładać 
się na proces sprawowania przez ten sąd wymiaru sprawiedliwości i wykonywania 
innych zadań z zakresu ochrony prawnej. Jednocześnie projektowane regulacje nie 
gwarantują władzy sądowniczej, której elementem jest sąd i jego organy, jakichkol-
wiek możliwości ochrony jej pozycji. Projektowane przepisy nie ustanawiają bowiem 
żadnych gwarancji proceduralnych zapewniających równowagę wobec działań wła-
dzy wykonawczej. Zarzut ten wydaje się tym bardziej uzasadniony w świetle projek-
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towanego art. 21a § 3, który stanowi, że prezes sądu wykonuje w stosunku do dyrek-
tora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla 
Ministra Sprawiedliwości. Ustawa nie precyzuje jednak, jakie czynności zastrzeżone 
są dla Ministra Sprawiedliwości, co stwarza ryzyko systematycznego rozszerzania 
zakresu kompetencji tego organu. W takim ujęciu są one niezgodne z zasadą podziału 
i równowagi władz oraz niezależności i odrębności władzy sądowniczej.

Co się zaś tyczy pozbawienia wpływu prezesa sądu i organów samorządu sę-
dziowskiego jakiegokolwiek wpływu na obsadę stanowiska dyrektora sądu, to na-
leży stanowczo podkreślić, że skoro dyrektor sądu ma zarządzać działalnością ad-
ministracyjną, a pozostaje ona w pewnej zależności do podstawowej funkcji sądu, 
jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie zadań z zakresu 
ochrony prawnej, to organy władzy sądowniczej, składające się z sędziów, jaki-
mi są zgromadzenie ogólne sędziów apelacji i prezes sądu, powinny mieć istotny 
wpływ na powołanie dyrektora.

Jedynie na marginesie należy zauważyć, że pozbawienie dyrektora sądu statusu 
organu sądu, wbrew celom deklarowanym przez projektodawcę, spowoduje przy-
rost obowiązków prezesów sądów związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa 
w sprawach, w których dotychczas czynił to dyrektor, bądź dyrektor sądu nadrzęd-
nego. Z tego punktu widzenia omawianą propozycję należy uznać za dysfunkcyjną.

Jeżeli chodzi natomiast o propozycję rezygnacji z dotychczasowej procedury 
konkursowej uregulowanej w przepisach art. 32a § 2–13 p.u.s.p., to w pierwszej 
kolejności za nieprzekonywujące należy uznać argumenty zawarte w w uzasad-
nieniu opiniowanego projektu. Projektodawca wskazuje bowiem, że „procedura ta 
miała charakter długotrwały i nie zawsze zapewniała możliwość szybkiego i sku-
tecznego obsadzenia stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora sądu”. Na uwagę 
zwraca jednak brak odwołania do jakichkolwiek statystyk, pozwalających na ocenę 
skali tego typu zjawisk.

Niezależnie od powyższego należy wyrazić wątpliwość co do zgodności projek-
towanych regulacji dotyczących powoływania dyrektorów w sądach z art. 60 Kon-
stytucji RP, który gwarantuje prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych 
zasadach. W literaturze wskazuje się, że pojęcie „służby publicznej”, o którym mowa 
w tym przepisie należy defi niować w sposób abstrahujący od treści ustaw precyzują-
cych to pojęcie oraz z uwzględnieniem zasad, nom i wartości konstytucyjnych. Cho-
dzi tu o „trwałe wykonywanie wszelkich zajęć związanych bezpośrednio lub tylko 
pośrednio z realizacją zadań władzy publicznej, wypełnianiem funkcji publicznych 
lub zaspokajaniem potrzeb publicznych lub działanie w interesie publicznym (…) 
bądź dla osiągnięcia celu publicznego” (W. Sokolewicz, Artykuł 60 [w:] L. Garlicki 
(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 4, Warszawa 2005, 
s. 14–15, uw. 18). W tym kontekście nie powinno ulegać wątpliwości, że zakres 
przedmiotowy pojęcia służby cywilnej obejmuje także działalność dyrektorów są-
dów. Dyrektor sądu wykonuje bowiem zadania z zakresu administracji sądowej, za-
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pewniając odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz majątkowe funkcjo-
nowania sądu i wykonywania przez sąd jego podstawowych zadań.

Tymczasem z art. 60 Konstytucji RP wynika, że zasady dostępu do służby pu-
blicznej muszą mieć charakter obiektywny, tak by umożliwiały ubieganie się o przy-
jęcie do tej służby różnym kandydatom zgodnie z zasadami równości szans. Projek-
towane rozwiązanie takiego standardu nie zapewnia. Oczywiście ustawodawca ma 
swobodę w określeniu zasad i procedury naboru na konkretne stanowisko w służbie 
publicznej. Niemniej jednak, jak podkreśla się w orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego, „regułą powinien być dostęp do stanowisk w służbie publicznej w drodze 
konkursu przeprowadzanego na podstawie jasnych określonych w ustawie kryteriów. 
Takie rozwiązanie odpowiada nie tylko wymogom sprawiedliwości, wykluczając ar-
bitralność rozstrzygnięć, ale ponadto służy realizacji dobra wspólnego, umożliwiając 
nabór najlepszych kandydatów na poszczególne stanowiska w służbie publicznej. 
Ustawodawca powinien dążyć do coraz szerszego wprowadzania procedury konkur-
sowej przy obsadzaniu stanowisk w służbie publicznej” (zob. wyrok z dnia 29 listo-
pada 2007 r., SK 43/06, OTK-A 2007, Nr 10, poz. 130). 

Zarzut naruszenia art. 10 i art. 173 Konstytucji RP wydaje się szczególne uza-
sadniony, jeżeli porówna się treść powołanego wyżej art. 21a § 2 z art. 21a § 4 
oraz art. 179 § 1a. Artykuł 21a § 4 nakłada na prezesa sądu obowiązek określe-
nia, co najmniej raz w roku, potrzeb sądu koniecznych dla zapewnienia warunków 
prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o któ-
rych mowa w art. 1 § 2 i 3, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego ich zakresu. 
Z kolei art. 179 § 1a wprowadza ograniczenie kompetencji prezesa sądu w postaci 
swoistej „kontrasygnaty” dyrektora sądu dla decyzji prezesa sądu, które wywołują 
skutki fi nansowe nie ujęte w planie fi nansowym.

W tym kontekście przypomnienia wymaga, że w ocenie Trybunału Konstytu-
cyjnego (wyrok z 9 listopada 2005 r., Kp 2/05, OTK-ZU A 2005 nr 10, poz. 114) 
jakkolwiek Konstytucja daje władzy ustawodawczej w zakresie projektowania 
budżetu i jego wykonania, w części dotyczącej sądownictwa, dużą swobodę, to 
swoboda ta nie jest niczym nieograniczona. Jednym z najistotniejszych wymogów 
jest to, aby „pozycja jednostek organizacyjnych władzy sądowniczej nie została 
całkowicie zrównana z pozycją jednostek podległych władzy wykonawczej, a za-
sady gospodarowania w sądach uwzględniały odrębność pozycji jednostek orga-
nizacyjnych władzy sądowniczej w zakresie, jaki niezbędny jest dla tej władzy do 
niezależnego sprawowania jej konstytucyjnie wyznaczonych kompetencji”. Tym 
samym powoływany przez projektodawcę argument, że Minister Sprawiedliwości 
jest dysponentem części budżetu odpowiadającej funkcjonowaniu sądów, nie może 
zostać uznany za wystarczający dla ustanowienia projektowanych regulacji.

Wymóg uprzedniej akceptacji dyrektora dla wszelkich czynności wywołują-
cych skutki fi nansowe nieujęte w planie fi nansowym sądu, przy jednoczesnym 
podporządkowaniu dyrektora Ministrowi Sprawiedliwości, niesie ze sobą poważne 
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zagrożenie wkraczania władzy sądowniczej w sferę niezależności władzy sądow-
niczej. Daje bowiem prawo dyrektorowi i Ministrowi Sprawiedliwości, jako jego 
przełożonemu, do takiej oceny celowości i racjonalności dokonywania wydatków 
nieujętych w planie fi nansowym, która skutkuje możliwością władczej ingerencji 
w dysponowanie wydatkami niezbędnymi dla wykonywania ich konstytucyjnych 
zadań. Tym bardziej, że sfera niezawisłości sędziowskiej, w którą nie mogą wkra-
czać inne władze, w tym zwłaszcza władza wykonawcza, nie jest zredukowana 
do „sprawowania wymiaru sprawiedliwości”, lecz dotyczy „sprawowania urzędu 
sędziego” (art. 178 Konstytucji) i obejmuje szerszy zakres spraw. Są to czynności 
inne niż tylko sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w wąskim znaczeniu, a mia-
nowicie sprawy wewnętrznego urzędowania sądu czy statusu sędziego.

Na marginesie powyższych rozważań należy zauważyć, że projektowany art. 179 
§ 1a, przy jednoczesnym zawężeniu katalogu organów sądu do prezesa w sądach 
rejonowych oraz do prezesa i kolegium w sądach okręgowych i apelacyjnych (pro-
jektowany art. 21), doprowadzi do sytuacji, w której to prezes sądu będzie musiał 
zawierać w imieniu sądu jako stationis fi scii wszystkie umowy związane z jego dzia-
łalnością, mimo że będzie pozbawiony samodzielności w zakresie podejmowania de-
cyzji w tym zakresie. Stanowi to naruszenie zasady rzetelności i sprawności działania 
instytucji publicznych, wyrażonej w preambule do Konstytucji RP. 

Wątpliwości wywołuje także propozycja uregulowania procedury odwołania 
dyrektorów sądu, a w szczególności całkowite pozbawienie organów samorządu 
sędziowskiego jakiegokolwiek wpływu na tę procedurę oraz rezygnacja z enume-
ratywnego określenia przypadków, w których odwołanie jest możliwe.

Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 
listopada 2013 r., K 31/12 (OTK-ZU A 2013, nr 8, poz. 121), organy władzy sądow-
niczej, składające się z sędziów, jakimi są zgromadzenie ogólne sędziów apelacji 
i prezes sądu, powinny mieć znaczący wpływ na odwołanie dyrektora. Postulat ten 
wydaje się tym bardziej uzasadniony, że odwołanie dyrektora stanowi w pewnym 
sensie instrument kontroli działalności sądu. W tym znaczeniu proponowane roz-
wiązania mogą stanowić naruszenie zasady podziału i równoważenia władz oraz 
zasadę odrębności władzy sądowniczej.

Projektowane rozwiązania naruszają także art. 60 Konstytucji RP. W orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że przepis ten wymaga także, aby kryteria 
zwolnienia ze służby publicznej oraz stosowna procedura podejmowania decyzji w tym 
zakresie były szczegółowo i precyzyjnie uregulowane ustawą, celem wyeliminowania 
jakichkolwiek dowolności decyzji podejmowanych w tym zakresie (zob. wyroki z dnia: 
8 kwietnia 2002 r., SK 18/01, OTK-A 2002, Nr 2, poz. 16; z dnia 21 grudnia 2004 r., 
SK 19/03, OTK-A 2004, Nr 11, poz. 118). W tym kontekście nie powinno ulegać naj-
mniejszej wątpliwości, że rezygnacja z określenia przypadków, w których odwoła-
nie dyrektora jest dopuszczalne, stanowić będzie naruszenie art. 60 Konstytucji RP. 
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Należy przy tym zwrócić uwagę, że nieprzekonujące jest podane przez pro-
jektodawcę uzasadnienie omawianych propozycji. Wskazuje się bowiem, że „do-
tychczas obowiązująca regulacja nie w każdym przypadku pozwalała na właściwą 
reakcję w zakresie zarządzania kadrami ze strony Ministra Sprawiedliwości, np. 
w razie niewykonywania przez dyrektora sądu obowiązków wskutek długotrwałej 
nieobecności wskutek niezdolności do pracy z powodu choroby” (zob. s. 3 uza-
sadnienia projektu). Racjonalność procesu tworzenia prawa nakazałaby jednak, 
aby w sytuacji, gdy projektodawca dostrzega przypadki niewskazane w ustawie, 
w których celowe jest odwołanie dyrektora, propozycje legislacyjne zmierzały do 
poszerzenia obowiązującego katalogu przesłanek takiego odwołania, a nie jego cał-
kowitego wykreślenia z ustawy. Tym bardziej, że projektodawca wskazuje tylko 
jedną sytuację, która na gruncie obowiązujących obecnie przepisów nie pozwala 
na odwołanie dyrektora, mimo że byłoby to celowe. Co więcej, w uzasadnieniu 
projektu nie przedstawiono żadnych statystyk dotyczących przypadków, w których 
obecne regulacje „nie pozwalają na właściwą reakcję w zakresie zarządzania ka-
drami”. Uniemożliwia to ocenę skali rzekomego zjawiska, które miałoby stanowić 
uzasadnienie projektowanych zmian.

Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw

Niniejsza opinia dotyczy rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Kra-
jowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do wykazu prac legislacyj-
nych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD192. 

Z uwagi na zakres zmian zaproponowanych w projekcie, poniżej ograniczono 
się jedynie do uwag odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z przed-
miotem projektowanej regulacji. 

Wśród szeregu zmian proponowanych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 150 ze zm. – 
dalej jako „ustawa o KSSiP”) kilka wymaga szczególnej uwagi.

Na wstępie wypada odnieść się do procedury naboru na aplikacje prowadzone 
przez KSSiP. Należy bowiem zauważyć, że opiniowany projekt nie rozstrzyga, jak 
ma postąpić Dyrektor Krajowej Szkoły gdy osoba umieszczona na liście kwalifi ka-
cyjnej nie złoży, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, wniosku o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską. 
Zasadnym byłoby umożliwienie jej odbycia przez kolejnego kandydata z listy, co 
nie zostało jednak wprost przewidziane ani w przepisach projektowanej ustawy, ani 
w przepisach ustawy nowelizowanej. Na kwestię tę zwracano uwagę w toku prac 
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nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy VII kadencji nr 2356).

Krytycznie należy odnieść się do propozycji obniżenia progu zdawalności ust-
nej części egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego. Jeżeli bowiem ma ukończe-
nia szkolenia w KSSiP ma być podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego, to 
niezbędne jest ustanowienie gwarancji proceduralnych, zapewniających najlepsze 
przygotowanie kandydatów na asesorów. Jak słusznie zauważa sam projektodawca, 
absolwenci KSSiP najczęściej nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego, 
w związku z czym egzamin wydaje się jedynym sposobem weryfi kacji przydatno-
ści kandydata do zawodu sędziego. Po drugie, na aprobatę nie zasługuje też pro-
pozycja zmiany statusu przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej 
Rady Prokuratorów z członków komisji egzaminacyjnej na obserwatorów egzami-
nu. Takie rozwiązanie utrudni Krajowej Radzie Sądownictwa ocenę poszczegól-
nych kandydatów, co do których w razie powodzenia na egzaminie będzie musiała 
podejmować uchwały w procedurze powoływania na asesora sądowego. 

Wątpliwości budzi także propozycja pozostawienia Ministrowi Sprawiedliwości 
uprawnienia do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec kandydata na wykładowcę 
w KSSiP (art. 53b ustawy o KSSiP). Kompetencję w tym zakresie powinna mieć 
– jak się wydaje – Rada Programowa. Podkreślenia wymaga przy tym, że uprawnie-
nie Ministra Sprawiedliwości do zgłoszenia sprzeciwu, podobnie jak to ma miejsce 
dzisiaj, nie będzie obwarowane żadnymi przesłankami, na których ma on bazować. 
Takie rozwiązanie utrwala stan, który wywołuje wątpliwości co jego zgodności 
z art. 60 Konstytucji RP. Przepis ten gwarantuje prawo dostępu do służby publicznej 
na jednakowych zasadach. W literaturze wskazuje się, że pojęcie „służby publicznej”, 
o którym mowa w tym przepisie należy defi niować w sposób abstrahujący od treści 
ustaw precyzujących to pojęcie oraz z uwzględnieniem zasad, nom i wartości kon-
stytucyjnych. Chodzi tu o „trwałe wykonywanie wszelkich zajęć związanych bez-
pośrednio lub tylko pośrednio z realizacją zadań władzy publicznej, wypełnianiem 
funkcji publicznych lub zaspokajaniem potrzeb publicznych lub działanie w interesie 
publicznym (…) bądź dla osiągnięcia celu publicznego” (W. Sokolewicz, Artykuł 60 
[w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 4, 
Warszawa 2005, s. 14–15, uw. 18). Zakres przedmiotowy pojęcia służby cywilnej 
wydaje się więc obejmować także działalność wykładowców KSSiP. W tym kontek-
ście należy z kolei zauważyć, że zasady dostępu do służby publicznej muszą mieć 
charakter obiektywny, tak by umożliwiały ubieganie się o przyjęcie do tej służby 
różnym kandydatom zgodnie z zasadami równości szans. Projektowane rozwiązanie 
takiego standardu nie zapewnia, pozwalając Ministrowi Sprawiedliwości na podej-
mowanie w tym zakresie arbitralnych decyzji.

Na pozytywną ocenę zasługuje z pewnością propozycja wprowadzenia insty-
tucji praktyk w sądzie w realiach prawdziwej sali rozpraw (art. 2 pkt 14 projekto-
wanej ustawy). Takie rozwiązanie niewątpliwie będzie miało bardzo istotny walor 
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edukacyjny, przygotowujący do wykonywania zawodu sędziego. Podobnie należy 
ocenić propozycję ustanowienia instytucji indywidualnego toku szkolenia. Takie 
rozwiązanie niewątpliwie pozwoliłoby na uwzględnienie szczególnego charakteru 
sytuacji, w jakiej mogą znaleźć się aplikanci.

W zakresie dotyczącym zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustro-
ju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm. – dalej jako „u.s.p.”) 
na uwagę zasługuje przede wszystkim ponowne unormowanie statusu asesora sądo-
wego. Warto przypomnieć, że ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1224 ze zm.) instytucję asesora sądowego wprowadzono do porządku prawnego. 
Do przedmiotowego projektu ustawy SN zgłaszał uwagi (pismo z dnia 30 kwietnia 
2014 r., BSA I-021-120/14). W części pozostają one nadal aktualne. 

Nie kwestionując potrzeby podjęcia na drodze legislacyjnej działań będących 
konsekwencją wyroku TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06 (OTK-ZU 
2007/9A, poz. 108), należałoby zasygnalizować pewne wątpliwości co do założeń 
opiniowanego projektu ustawy w konfrontacji z treścią normatywną Konstytucji. 
Wspomniany wyrok stanowi wręcz zachętę dla organów wyposażonych w prawo 
inicjatywy ustawodawczej, ponieważ w jego uzasadnieniu wyraźne zastrzeżono, że: 
„nie należy… rozumieć orzeczenia… jako wykluczenia co do zasady możliwości 
dopuszczenia do orzekania osób innych niż sędziowie w znaczeniu konstytucyjnym”. 
Zaznaczono także, że niezawisłość nie musi oznaczać dożywotniego powołania albo 
powołania do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, ale musi oznaczać pewien sto-
pień stabilizacji i w zatrudnieniu, i w wykonywaniu funkcji sędziowskich. Powyższe 
uwagi należy rozumieć jako wyrażenie przez TK przekonania co do słuszności ogól-
nej idei organizacji sądownictwa powszechnego. Nie sposób jednak nie dostrzec, że 
były to uwagi poczynione na marginesie głównego wywodu prawnego i niepoparte 
głębszą argumentacją jurydyczną, odnoszącą się do istoty konstytucyjnego pojęcia 
„sędziego” ani niewskazujące konkretnej drogi do osiągnięcia stanu konstytucyjno-
ści regulacji ustawowej. Nie było to zresztą konieczne, ponieważ nie tego dotyczyła 
wypowiedź Trybunału, który jest jedynie tzw. ustawodawcą negatywnym.

Odnosząc powyższe uwagi do projektowanej regulacji asesury sądowej koniecz-
ne wydaje się rozważenie, czy chodzi tu rzeczywiście o instytucję odrębną od insty-
tucji sędziego. Odrębność funkcji asesora sądowego od funkcji sędziego opiera się 
na dość wątpliwych przesłankach. Defi niując pojęcie sędziego można przyjmować za 
punkt wyjścia wyłącznie normy konstytucyjne, w tym zwłaszcza art. 178 i następne 
Konstytucji RP i postrzegać sędziego jako osobę powołaną na czas nieoznaczony 
(i tylko taki) do sprawowania w sądzie jednej funkcji władzy publicznej, jaką stanowi 
wymiar sprawiedliwości, oraz korzystającą przy tym z gwarancji niezawisłości. Moż-
na także założyć, że ustrojodawca traktował to pojęcie jako zastane, a więc nie zdefi -
niował go celowo zakładając, że jego konotacja jest już dostatecznie ukształtowana. 
Pomimo niekwestionowanej autonomii pojęć konstytucyjnych to ostatnie stanowisko 
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wydaje się najbardziej prawidłowe. Konstytucja nie daje podstaw do precyzyjnego 
rozgraniczenia klas „sędziów” od „nie-sędziów”. Nie czyni tego właściwie sam Try-
bunał w powołanym wyroku, poprzestając na niezbyt jasnej wzmiance o „osobach 
o statusie zbliżonym do sędziów”. W świetle regulacji konstytucyjnych trudno uznać 
asesora sądowego za instytucję odrębną od instytucji sędziego. W istocie jest to wła-
śnie sędzia tymczasowy (według projektu pełniący obowiązki przez okres 4 lat – 
art. 106i § 2b u.s.p.), tym bardziej jeśli uwzględnić projektowaną regulację, według 
której asesorowi można byłoby powierzyć funkcję przewodniczącego wydziału (pro-
ponowany art. 11 § 2 u.s.p.). Odmienna nazwa, przewidziane powierzanie obowiąz-
ków orzeczniczych tylko w sądach rejonowych, a także odesłanie do odpowiedniego 
stosowania przepisów, nie przesądzają o nietrafności wywiedzionego tutaj wniosku. 
Przyjmując to założenie trzeba byłoby jednocześnie uznać, że bez zmiany Konstytu-
cji ustawodawca zwykły nie może powierzyć sprawowania wymiaru sprawiedliwo-
ści innej osobie, aniżeli sędziemu. Pozytywnie należałoby natomiast odnieść się do 
propozycji zawartej w projektowanym art. 45 § 3 u.s.p., według której „w sprawach 
rozpoznawanych w składzie jednego sędziego, sędzia może powierzyć aplikantowi 
Krajowej Szkoły, który odbył 24 miesiące aplikacji sędziowskiej, prowadzenie pod 
swoim nadzorem poszczególnych czynności w trakcie posiedzenia jawnego bądź 
rozprawy, w tym zadawanie pytań świadkom, biegłym i stronom oraz innym osobom 
wysłuchiwanym przez sąd”. Jak wskazano powyżej, niewątpliwie stworzona możli-
wość miałaby walor edukacyjny, przygotowujący do wykonywania zawodu sędziego.

W powyższym kontekście należałoby więc konsekwentnie stwierdzić, że nie 
jest możliwe mianowanie asesorów sądowych przez Ministra Sprawiedliwości, 
skoro sprawują oni (mimo że w ograniczonym zakresie) wymiar sprawiedliwości. 
Z art. 179 Konstytucji wynika bowiem wprost, że sędziów powołuje Prezydent i to 
na czas nieoznaczony (ta kwestia była przedmiotem krytyki wobec projektu powo-
łanej na wstępie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r., w oparciu o którą Prezydentowi 
przyznano prawo nominacji na czas określony). Oddać przy tym trzeba projekto-
dawcom, że prima facie rolę Ministra Sprawiedliwości starali się ograniczyć do mi-
nimum (co w jakimś stopniu można uznać za realizację wyroku TK w sprawie SK 
7/06, w której Trybunał uznał uzależnienie asesorów sądowych od Ministra Spra-
wiedliwości za niedopuszczalne). W istocie bowiem o możliwości pełnienia obo-
wiązków sędziego przez asesora przesądzałby brak sprzeciwu ze strony Krajowej 
Rady Sądowniczej (projektowany art. 106i § 2 u.s.p.). Z kolei sprzeciw Krajowej 
Rady Sądownictwa z dniem uprawomocnienia się stosownej uchwały prowadziłby 
do wygaśnięcia stosunku służbowego asesora sądowego (projektowany art. 106k 
§ 2 pkt 1). Problem jednak w tym, że aktualnie procedowany jest rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zmianie niektórych 
innych ustaw, wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Mi-
nistrów pod numerem UD73 (dalej jako „projekt UD73”)., który zmienia kształt 
Krajowej Rady Sądownictwa, przyznając każdorazowej większości parlamentarnej 
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decydujący wpływ na działanie tego organu. To co jest zatem atutem analizowane-
go projektu zmiany u.s.p., staje się istotnym mankamentem w świetle propozycji 
zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Do przedmiotowego projektu Sąd 
Najwyższy zgłosił uwagi (pismo z dnia 30 stycznia 2017 r., BSA III – 021-19/17).

W odniesieniu do przyjętej konstrukcji prawnej stosunku służbowego, widocz-
na jest również słabość projektowanej regulacji. Mimo bowiem, że asesorów mia-
nowałby Minister Sprawiedliwości na czas nieokreślony (projektowany art. 106i 
§ 1 u.s.p.), to w istocie owa nieoznaczoność mianowania jest swoistą fi kcją ze 
względu na opisaną wyżej możliwość wygaśnięcia stosunku służbowego. Do czasu 
zatem pozytywnego zaopiniowania mianowanego asesora sądowego przez KRS 
nie może on liczyć na trwałość i ochronę tak powstałego stosunku służbowego. 
Warto również zauważyć, że w ten sposób tworzy się w projekcie dwie kategorie 
asesorów sądowych, tj. asesorów pełniących funkcję sędziego oraz niepełniących 
takiej funkcji, którzy oczekują na brak sprzeciwu KRS, względnie którzy złożyli 
odwołanie od sprzeciwu i oczekują na rozstrzygnięcie swojej sprawy. 

Podzielając zatem stanowisko o potrzebie działań będących konsekwencją wy-
roku TK w sprawie SK 7/06, należałoby wrazić wątpliwość, czy zrealizowanie za-
kładanych celów ustawy nie jest możliwe bez zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Co się tyczy zmian proponowanych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Kra-
jowej Szkole Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 967 ze zm., dalej jako „ustawa 
o KRS.”), to podkreślenia wymaga, że niektóre z nich zmierzają do zmiany tych 
samych przepisów, których dotyczy projekt UD73 (art. 22, art. 32 ust. 1, art. 35, 
art. 36 oraz art. 37 ustawy o KRS). Mimo, że opiniowany projekt nosi tę samą datę, 
co projekt UD73, proponowane obu tych projektach zmiany odnoszące się do tych 
samych jednostek redakcyjnych są niespójne (przykładowo w projekcie UD73 pro-
ponuje się uchylenie art. 35, natomiast według opiniowanego projektu ustępowi 1 
tego artykułu ma być nadane nowe brzmienie).

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 
(wersja z dnia 23 stycznia 2017 r.)

1.  Konstytucyjne wyznaczniki ustrojowej pozycji Krajowej Rady Sądownictwa

Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Sądownictwa wynika z zasady podziału 
władz. W myśl orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zasada podziału władz 
zakłada, że system organów państwowych powinien zawierać wewnętrzne mecha-
nizmy zapobiegające koncentracji i nadużyciom władzy państwowej, gwarantują-
ce jej sprawowanie zgodnie z wolą Narodu, przy poszanowaniu wolności i praw 
jednostki. Wymóg „rozdzielenia” władz oznacza m.in., że każdej z trzech władz 
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powinny przypadać kompetencje materialnie odpowiadające ich istocie, a co wię-
cej – każda z tych władz powinna zachowywać pewne minimum kompetencyjne 
stanowiące o zachowaniu tej istoty. Ustawodawca zaś – kształtując kompetencje 
poszczególnych organów państwowych – nie może naruszyć owego „istotnego za-
kresu” danej władzy34.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zasada podziału władz zakłada szczególny 
sposób określenia stosunków między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami. 
W stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą możliwe są różne for-
my wzajemnych oddziaływań i współpracy, dopuszcza się również istnienie obszaru, 
w którym kompetencje organów należących do obu władz „przecinają się” lub „na-
kładają”. Natomiast relacje między władzą sądowniczą a pozostałymi muszą opierać 
się na zasadzie „separacji”. Zwraca na to również uwagę TK, stwierdzając, że ko-
niecznym elementem zasady podziału władz są niezależność sądów i niezawisłość 
sędziów35. Tylko „wobec władzy sądowniczej „rozdzielenie” oznacza zarazem „se-
parację”, gdyż do istoty wymiaru sprawiedliwości należy, by sprawowany był on wy-
łącznie przez sądy, a pozostałe władze nie mogły ingerować w te działania czy w nich 
uczestniczyć. Wynika to ze szczególnego powiązania władzy sądowniczej z ochro-
ną praw jednostki (...)”36. Na tym tle należy przywołać także stanowisko Trybunału, 
w myśl którego wprawdzie rozdzielone władze nie są tym samym niezależnymi od 
siebie elementami ustroju państwa i każda z nich powinna dysponować takimi in-
strumentami, które pozwalają jej powstrzymywać, hamować działania pozostałych, 
to jednak „mechanizm hamowania i równowagi, zakładający możliwość ingerencji 
w zakres władzy sądowniczej nie może dotykać niezawisłości sędziowskiej w zakre-
sie sprawowania urzędu, a jakiekolwiek wkraczanie w działanie i organizację władzy 
sądowniczej, w sferze nie objętej bezwzględną zasadą niezawisłości, może być do-
konywane jedynie wyjątkowo i posiadać dostateczne uzasadnienie merytoryczne”37. 

Artykuł 173 Konstytucji w sposób jednoznaczny oddziela władzę sądowni-
czą od innych władz zakładając, że stanowi ona samodzielną całość. A zatem za-
sada podziału i równowagi władz wyrażona w art. 10 Konstytucji powinna być 
w odniesieniu do władzy sądowniczej rozumiana w taki sposób, by jej „odrębność 
i niezależność” była należycie respektowana. Argument, w myśl którego wzgląd 
na zasadę równowagi władz przemawia za dopuszczeniem oddziaływania władzy 
ustawodawczej i wykonawczej na władzę sądowniczą wymaga analizy w kontek-
ście konstytucyjnego wymogu zachowania odrębności i niezależności tej władzy. 
Oznacza to, że ingerencja władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę oddziały-
wania władzy sądowniczej możliwa jest jedynie w konstytucyjnie dopuszczonym 
zakresie. Ustanowiona w Konstytucji zasada podziału władz jest rozumiana w dok-

34 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 16/04.
35 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 8/99.
36 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 6/94.
37 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie K 12/03.
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trynie i judykaturze jako konstytucyjny przejaw koncepcji domniemań kompeten-
cyjnych, które nie mogą zostać przełamane przepisami ustaw zwykłych38. Domnie-
manie kompetencyjne wynikające z art. 10 Konstytucji zostaje w odniesieniu do 
władzy Sądów i Trybunałów wzmocnione przez art. 173 Konstytucji. Tym bardziej 
więc nie może być ono przełamane przepisami zwykłej ustawy.

Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego pozwala zatem uznać, 
że wkraczanie w działanie i organizację władzy sądowniczej może być dokonywane 
wyjątkowo i powinno znajdować uzasadnienie w określonej wartości konstytucyjnej. 
Dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego pozwala również postrzegać nie-
zależność Krajowej Rady Sądownictwa jako wartość konstytucyjną współistotną 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Tymczasem projektowane regulacje 
wymogów tych nie spełniają.

W demokratycznym państwie prawnym wartością konstytucyjną określającą 
tożsamość aksjologiczną ustroju jest niezależność sądów i niezawisłość sędziów, 
a tym samym także niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, mająca szczególne 
znaczenie dla zagwarantowania zasady podziału i równowagi władz oraz prawa do 
sądu. Wyodrębnienie władzy sądowniczej jako niezależnej od innych władz jest 
współistotne zasadzie demokratycznego państwa prawnego oraz zasadzie podziału 
władz i ich roli w dziedzinie zagwarantowania praw jednostki „przez uniemożli-
wienie nadużywania władzy przez którykolwiek ze sprawujących ją organów”39.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Krajowa Rada Sądownic-
twa jest „konstytucyjnym, kolegialnym organem państwa, a jej zadania statuują ją 
w bezpośredniej bliskości władzy sądowniczej, co wynika z systematyki Konsty-
tucji, składu Rady, jak i jej kompetencji”40, jest „swoistym, samodzielnym, central-
nym organem państwowym, którego funkcje powiązane są z władzą sądowniczą”41. 
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „Rada – jak żaden inny konstytucyjny organ 
państwa – jest powołana do ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędzió-
w”42, jest instytucją o charakterze gwarancyjnym mającą chronić niezależność są-
dów i niezawisłość sędziów43, co determinuje jej szczególną rolę w zagwarantowa-
niu prawa do sądu stanowiącego fundament demokratycznego państwa prawnego.

Z kolei w doktrynie wyrażono pogląd, w myśl którego Rada to „niezależny pozaju-
dykacyjny organ władzy sądowniczej”, którego zakres działania jest szeroki i obejmuje 
wiele zadań o państwowym charakterze44. Stwierdzono jednak również, że Krajowa 
Rada Sądownictwa nie jest organem władzy sądowniczej, ale jest to organ uplasowany 

38 Tak L. Garlicki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2006, s. 72.
39 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 11/93.
40 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
41 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/99.
42 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 3/98.
43 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 40/07.
44 Tak B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 548.
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pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą45. Charakter ustrojowy 
KRS był kwestią dyskutowaną w doktrynie46. Przyjmuje się, że Krajowa Rada Sądow-
nictwa jest „organem kolegialnym o szczególnym charakterze, uplasowanym, rzec 
można, pomiędzy władzami”. W jej skład wchodzą bowiem przedstawiciele wszyst-
kich trzech władz, ale z wyraźną przewagą czynnika sędziowskiego i samorządowego. 
Przesądza to o bliższym związku KRS z władzą sądowniczą, ale obecność przedstawi-
cieli legislatywy i egzekutywy nie pozwala na traktowanie Rady jako organu władzy 
sądowniczej47. Wątpliwe byłoby – z uwagi na skład – uznanie jej za organ samorzą-
du sędziowskiego. Wyrażono także pogląd, że Rada to „organ sui generis, działający 
w sferze szeroko rozumianej administracji publicznej”48. 

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego ustrojodawca, nadając Ra-
dzie kompetencje związane z gwarancyjną funkcją ochrony niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów, wprowadził również mechanizm chroniący niezależność 
Rady poprzez konstytucyjne unormowanie członkostwa w Radzie. Art. 187 ust. 1 
Konstytucji stanowi, że skład KRS ma charakter mieszany: łączy przedstawicieli 
środowiska sędziowskiego, z obligatoryjnym udziałem Prezesów SN i NSA, przed-
stawicieli władzy wykonawczej (Ministra Sprawiedliwości i osoby powołanej przez 
Prezydenta RP) oraz władzy ustawodawczej (czterech posłów i dwóch senatorów). 
Konstytucja wprowadziła swymi regulacjami bezpośrednio konstytucyjne reguły do-
tyczące składu Rady, określiła kadencję jej członków oraz sposób ich powoływania 
i wybierania, nadając znaczną przewagę w składzie Rady pochodzącym z wyboru sę-
dziom Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych. 
Tymczasem projektowana regulację niezależność tę likwiduje. 

Projektowane zmiany należy również ocenić z punktu widzenia przyjętej „tech-
niki legislacyjnej” sprowadzającej się w istocie do poszerzenia materii konstytucyj-
nej w ustawie zwykłej. Jest to rozwiązanie wątpliwe konstytucyjnie. W dotychcza-
sowym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niekonstytucyjny 
jest przepis ustawy, którym ustawodawca „uzupełnia Konstytucję i dokonuje jej 
ograniczającego dointerpretowania z naruszeniem jej zasad. Przekroczenie swo-
body regulacyjnej ustawodawcy zwykłego jest (...) tym bardziej niedopuszczalne, 
że Krajowa Rada Sądownictwa, działając w składzie konstytucyjnie określonym, 
występuje wobec innych organów władzy publicznej jako niezależny organ kon-
stytucyjny stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, będąc 
w tym zakresie jedną z głównych instytucji w systemie demokratycznego pań-
stwa prawnego”49. 

45 Tak L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2000, s. 357 i nast.
46 Por. J. Gudowski (red.), T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do Prawa o ustroju sądów 

powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, s. 510 i nast.
47 Tak L. Garlicki, op. cit., s. 363 i nast.
48 Tak P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2002, s. 337.
49 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 36/01.
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Według Trybunału Konstytucyjnego „ustawodawca może korzystać ze swych 
uprawnień w zakresie swobody regulacyjnej w sposób proporcjonalny. Nie może, 
bez należytej podstawy konstytucyjnej, ograniczać, utrudniać lub deformować, 
choćby pośrednio, działań jakichkolwiek podmiotów publicznych, podejmowanych 
w granicach przyznanych im uprawnień konstytucyjnych”50, co ma miejsce w opinio-
wanym projekcie ustawy. W przypadku tej inicjatywy legislacyjnej mamy bowiem 
do czynienia z obejściem przepisów Konstytucji RP, dotyczących roli Krajowej 
Rady Sądownictwa w procesie powoływania sędziów (w tym zwłaszcza art. 179, 
art. 186 i art. 187), zakładającym posługiwanie się prawem w celu sprzecznym 
z założeniami systemu prawnego51.

Projektowane rozwiązania prawne modyfi kujące ustrojową pozycję Krajowej 
Rady Sądownictwa nasuwają także poważne zastrzeżenia co do zgodności z wyra-
żoną w preambule Konstytucji zasadą zapewnienia rzetelności i sprawności działa-
nia instytucji publicznych oraz zasadą racjonalności ustawodawcy (art. 2 Konsty-
tucji), a przez to ograniczają konstytucyjne prawo do sądu. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „rzetelność i sprawność działania in-
stytucji publicznych w szczególności zaś tych instytucji, które zostały stworzo-
ne w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję, należy 
do wartości mających rangę konstytucyjną. Wynika to jasno z tekstu wstępu do 
Konstytucji (tzw. preambuły), w którym jako dwa główne cele ustanowienia Kon-
stytucji wymieniono: zagwarantowanie praw obywatelskich oraz zapewnienie rze-
telności i sprawności działania instytucji publicznych. Badanie tej działalności nie 
należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Może on natomiast, w ramach 
kompetencji opartej na art. 188 ust. 1 do 3 Konstytucji, oceniać, czy przepisy nor-
mujące działalność tych instytucji zostały ukształtowane w sposób umożliwiający 
ich rzetelne i sprawne działanie. Przepisy, których treść nie sprzyja rzetelności lub 
sprawności działania instytucji mających służyć ochronie praw konstytucyjnych 
stanowią zarazem naruszenie tych praw, a tym samym uzasadnione jest ich uznanie 
za niezgodne z Konstytucją”52. 

Projektowane rozwiązania modyfi kują sposób powoływania sędziów pozba-
wiając Krajową Radę Sądownictwa zdolności wypełniania konstytucyjnego zada-
nia stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w tym zakresie, 
w jakim ustrojodawca chce chronić sądy i sędziów od niezgodnego z ustawą za-
sadniczą oddziaływania pozostałych władz oraz polityków. Wynikająca z art. 187 
Konstytucji przewaga sędziów w procesie zgłaszania kandydatów do pełnienia 
urzędu sędziowskiego zostaje – bez zmiany Konstytucji – zastąpiona przewagą po-
lityków przedstawiających kandydatów Prezydentowi RP, co trudno pogodzić z za-
sadą racjonalności ustawodawcy. Nie jest racjonalne działanie prawodawcy, który 

50 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 43/06.
51 Por. W. Brzozowski, Obejście konstytucji, „Państwo i Prawo” z. 9/2014.
52 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 14/03.
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wprowadza rozwiązania prawne osłabiające sprawność Rady jako organu gwaran-
tującego przewagę czynnika sędziowskiego w procesie wyłaniania kandydatów na 
sędziów, a tym samym ograniczającego jej znaczenie jako strażnika niezależności 
sądów i niezawisłości sędziów. Tymczasem z orzecznictwa TK wynika jednoznacz-
nie, że „podstawą każdego systemu norm prawnych jest fi kcja prawna racjonalno-
ści prawodawcy”53, oraz że „punktem wyjścia dla kontroli konstytucyjności pra-
wa jest zawsze założenie racjonalnego działania ustawodawcy”.54 To właśnie ów 
racjonalizm ustawodawcy, potwierdzony w treści ustawy „pozwala wymagać od 
wszystkich obywateli” respektowania prawa. Zdaniem Trybunału „odrzucenie fi k-
cji racjonalności ustawodawcy wiązałoby się z dopuszczeniem możliwości podwa-
żania poszczególnych aktów prawnych i odmowy ich stosowania, to zaś groziłoby 
rozprzężeniem wszystkich więzi prawnych i społecznych. Skoro punktem wyjścia 
jest przyjęcie racjonalności ustawodawcy (i wynikającego stąd racjonalizmu po-
szczególnych unormowań prawnych), to racjonalizm stanowionego prawa musi 
zostać uznany za składową przyzwoitej legislacji”55.

Fundamentem demokratycznego państwa prawnego jest zasada nadrzędności 
Konstytucji56. W państwie tym „parlament nie ma pozycji nadrzędnej nad innymi 
organami, z wyjątkiem ściśle określonych wypadków, nie ma także pozycji mo-
nopolistycznej w systemie organów państwa. Taka konstrukcja została stworzona 
m.in. w celu uniknięcia – historycznie znanego – doświadczenia. To doświadczenie 
to zarówno ryzyko, jak i realne niebezpieczeństwo uproszczonego rozumienia de-
mokracji – głównie, jeśli nie wyłącznie – do wszechwładzy większości parlamen-
tarnej. By uniknąć tego niebezpieczeństwa, został stworzony system demokracji 
konstytucyjnej zawarty w Konstytucji z 1997 r.”57. Wbrew regułom tego systemu 
projektowane rozwiązania przyznają większości parlamentarnej zasadniczą rolę 
w procesie wyłaniania kandydatów na sędziów.

2. Nowe zasady wyboru sędziów do Rady

Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiana zasad wyboru członków Krajowej 
Rady Sądownictwa będących sędziami ma na celu „urzeczywistnienie zasady re-
prezentatywności wszystkich grup zawodowych sędziów” w Radzie, „zwiększenie 
demokratyzacji trybu wyboru kandydatów (…) oraz zobiektywizowanie tego try-
bu” (s. 9 uzasadnienia projektu). Zaproponowane rozwiązania legislacyjnych nie 
zapewniają jednak żadnych gwarancji realizacji tychże celów, a niektóre z nich 
prowadzić będą do skutków wręcz odwrotnych od zmierzonych. 

53 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
54 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/99.
55 Ibidem.
56 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. U 4/06.
57 Ibidem.
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W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w art. 11 ust. 2 projektu upraw-
nienie do zgłaszania kandydatów na członków Rady zarezerwowano jedynie dla Pre-
zydium Sejmu albo grupy co najmniej 50 posłów, przy czym – jak wynika z art. 12 
ust. 1 projektu – ostateczną decyzję o przedstawieniu ich Sejmowi podejmować 
będzie Marszałek Sejmu. Sformułowanie, jakiego użyto w tym ostatnim przepisie 
prowadzi do wniosku, że nie muszą być to wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Pre-
zydium Sejmu lub grupę posłów. Zgodnie z brzmieniem przepisu Marszałek Sejmu 
przedstawiać ma bowiem kandydatów na członków Rady „spośród” kandydatów 
przedstawionych w trybie art. 11 ust. 2, a nie wszystkich tych kandydatów. Projekto-
wana ustawa nie tylko nie ustanawia żadnych kryteriów, na podstawie których Mar-
szałek Sejmu miałby dokonywać wyboru kandydatów zgłaszanych Sejmowy spośród 
kandydatów zgłoszonych przez Prezydium Sejmu albo grupę posłów, ale kreuje wy-
łączną kompetencję dla Marszałka Sejmu do przedstawiania wybranych przez siebie 
kandydatów. Marszałek Sejmu będzie mógł więc, całkowicie swobodnie i arbitralnie, 
bez żadnego uzasadnienia, decydować, które kandydatury podda Sejmowi pod gło-
sowanie. Trudno zatem mówić o jakimkolwiek zobiektywizowaniu trybu wyłaniania 
członków Krajowej Rady Sądownictwa. Takie rozwiązanie nie będzie też realizować 
deklarowanej przez projektodawcę zasady równości wobec prawa, gdyż Marszałek 
Sejmu będzie mógł całkowicie dowolnie i bez podania przyczyn odmawiać poddania 
poszczególnych kandydatur pod głosowanie. 

Zaproponowane zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, o któ-
rych mowa w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP, dalekie są także od deklarowanego 
przez projektodawcę zapewnienia reprezentatywności wszystkich grup zawodowych 
sędziów. Projektowana ustawa nie przewiduje jakichkolwiek wymogów odnoszących 
się ilości członków Rady reprezentujących poszczególne grupy sędziów orzekających 
w sądach różnych typów i szczebli. Proporcje ilości sędziów orzekających w poszcze-
gólnych rodzajach i szczeblach sądów przewidzianych w Konstytucji ustalać będzie 
każdorazowo Sejm, dysponując w tym zakresie pełną swobodą. Osiągnięciu stanu „re-
prezentatywności” wszystkich grup zawodowych sędziów nie sprzyjają też te rozwią-
zania, które rolę środowiska sędziowskiego, reprezentowanego przez stowarzyszenia 
zrzeszające sędziów, w procedurze wybierania członków Rady redukują jedynie do wy-
rażania rekomendacji dotyczących kandydatur, przy czym – jak się wydaje – przedsta-
wienie Sejmowi kandydata rekomendowanego przez stowarzyszenia sędziowskie i tak 
uzależnione będzie od woli podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 2, a w ostateczno-
ści od Marszałka Sejmu. Stanowisko projektodawcy w tym zakresie wydaje się zresztą 
niespójne. Z jednej bowiem strony krytykuje on obecnie obowiązujące przepisy m.in. 
z uwagi na pośredni charakter wyborów członków Rady (s. 9 uzasadnienia), a z dru-
giej strony dąży do takiego stanu rzeczy, w którym znaczenie głosu sędziów niższych 
szczebli sądownictwa w procesie wyboru sędziów do Rady będzie jeszcze mniejsze. 

Projektowane reguły oznaczają zatem, że wyboru będzie dokonywała większość 
sejmowa spośród kandydatów zgłoszonych przez polityków, przy zachowaniu szcze-
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gólnych – w istocie dyskrecjonalnych – uprawnień Marszałka Sejmu. Projekt nie 
wskazuje, jakimi kryteriami powinien kierować się Marszałek Sejmu przy konstru-
owaniu listy kandydatów. Tymczasem również w doktrynie nie wywołuje wątpli-
wości, że – w świetle Konstytucji – „w składzie KRS wyraźną przewagę liczbową 
posiadają przedstawiciele władzy sądowniczej, a wśród nich – sędziowie wybrani 
przez swoje środowiska. Jest to logicznym następstwem powierzenia Radzie zadania 
ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów, tym bardziej że pozostałe wła-
dze zachowują inne środki oddziaływania na skład i funkcjonowanie sądownictwa”58. 

Proponowane rozwiązania są również niezgodne z dotychczasowym orzecz-
nictwem Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdza się, że „Konstytucja 
nadała znaczną przewagę pochodzącym z wyboru sędziom sądów powszechnych, 
administracyjnych, wojskowych oraz sędziom Sądu Najwyższego w składzie Rady. 
Regulacje dotyczące wyboru sędziów do Rady mają umocowanie konstytucyjne 
i szczególne znaczenie ustrojowe, gdyż ich pozycja de facto decyduje o niezależ-
ności tego organu konstytucyjnego i o efektywności pracy Rady”59. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „Konstytucja w art. 187 ust. 1 pkt 2 re-
guluje bezpośrednio zasadę wybieralności sędziów do KRS, decydując w ten spo-
sób o strukturze osobowej Rady. Wyraźnie określa, że członkami KRS mogą być 
sędziowie, wybierani przez sędziów, nie wskazując żadnych dodatkowych cech, 
które warunkowałyby ich członkostwo w Radzie. Wybór jest dokonywany spośród 
czterech wymienionych w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji grup sędziów”60. Pro-
jektowane rozwiązania naruszają zatem konstytucyjną zasadę wyboru sędziów do 
Rady przez sędziów i mogą spowodować przejęcie kontroli nad działaniami Rady 
przez większość sejmową, co zagraża niezawisłości sędziowskiej. Według Trybu-
nału Konstytucyjnego „tak samo, jak konstytucyjnym obowiązkiem ustawodawcy 
i organów administracji sądowej jest ochrona niezawisłości sędziego (…) ustawo-
dawca musi zachować szczególną staranność, aby nie przekroczyć granicy otwiera-
jącej możliwość ingerencji w niezawisłą sferę działalności sędziego (…)”61.

Przyjęcie w ustawie takiego sposobu rozumienia Konstytucji, które zakłada, 
że wyboru sędziów wchodzących w skład Rady nie dokonują sędziowie, ale Sejm, 
jest przykładem obejścia postanowień ustawy zasadniczej, co jest równoznaczne 
z naruszeniem zasad przyzwoitej legislacji dekodowanych z art. 2 Konstytucji RP. 
Wniosek ten wydaje się szczególnie uzasadniony, jeżeli weźmie się pod uwagę 
treść art. 187 ust. 1 pkt 2 i 3 Konstytucji RP. O ile bowiem w tym drugim, w odnie-
sieniu do członków będących posłami i senatorami, ustrojodawca używa sformuło-
wania „wybrani przez Sejm” oraz „wybrani przez Senat”, o tyle w odniesieniu do 

58 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 187, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 
2005, t. IV, s. 2 i nast.

59 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
60 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
61 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 3/98.
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członków będących sędziami z takiego sformułowania zrezygnowano. Zakładając 
więc racjonalność ustrojodawcy należy uznać, że był to zabieg celowy, służący 
zróżnicowaniu zasad wybierania członków KRS będących sędziami i członków 
będących przedstawicielami parlamentu.

3.  Nowe zasady przedstawiania przez Radę Prezydentowi RP 
wniosku w sprawie powołania sędziego.

Projekt przewiduje podział Rady na dwa Zgromadzenia: Pierwsze (złożone z Mi-
nistra Sprawiedliwości, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, osoby powołanej przez Prezydenta oraz czterech posłów 
i dwóch senatorów) i Drugie (złożone z 15 sędziów). Zgromadzenia te „kolejno 
i osobno rozpatrują i oceniają kandydatów do pełnienia urzędu” (nowy art. 31a usta-
wy w brzmieniu projektu) podejmując uchwały „bezwzględną większością głosów, 
w głosowaniu jawnym. Na żądanie członka Zgromadzenia Rady głosowanie jest taj-
ne” (art. 21 d ust. 2 ustawy w brzmieniu projektu), przy czym „Rada wydaje pozy-
tywną opinię o kandydacie”, jeżeli Pierwsze i Drugie Zgromadzenie „wydają w tej 
sprawie pozytywne uchwały” (art. 31 b ustawy w brzmieniu projektu).

Projektowane rozwiązanie oznacza de facto zmianę art. 179 Konstytucji RP, któ-
ry stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajo-
wej Rady Sądownictwa, a więc jednego podmiotu, w którym znaczenie wszystkich 
komponentów jest jednakowe. Projektowane rozwiązanie jest ponadto sprzeczne 
z art. 187 Konstytucji RP, który nie przewiduje podziału Rady w sposób prowadzący 
do jakiegokolwiek uzależnienia wagi stanowiska jednych członków od stanowiska 
innych. Tymczasem projektowane rozwiązanie uzależnia stanowisko sędziów od sta-
nowiska polityków, a zarazem stanowisko polityków od stanowiska sędziów. Jeżeli 
zważymy, że w świetle nowego modelu wyboru sędziów do Rady będą oni wybrani 
według uznania polityków, to wymóg uzyskania zgody obu Zgromadzeń Rady nie 
uzależni zasiadających w niej polityków od stanowiska sędziów, których dodatkowo 
dyscyplinuje zasada jawności głosowania przy podejmowaniu uchwał przez Zgroma-
dzenia. Skutkiem wprowadzonego rozwiązania będzie erozja ustrojowej pozycji Kra-
jowej Rady Sądownictwa i redukcja jej roli jako strażnika niezależności sądów i nie-
zawisłości sędziów. Jest to zatem rozwiązanie sprzeczne z art. 186 Konstytucji RP.

Mieszany charakter składu Rady nie oznacza jej wewnętrznego podziału na 
kurie czy zespoły. KRS działa jako jednolity organ kolegialny, wszystkim jej człon-
kom przysługuje jednakowa pozycja w jej składzie, a w szczególności jednakowe 
prawo głosu. Chodzi bowiem o zapewnienie przewagi sędziom w działaniach po-
dejmowanych przez Radę. Taki jest konstytucyjny sens tej instytucji, który projek-
towane rozwiązania zmieniają bez uprzedniej zmiany Konstytucji RP. 

Przewidziany w projektowanym art. 31b wymóg uzyskania przez kandydata 
na stanowisko sędziowskie pozytywnej opinii obu Zgromadzenia Rady dla jego 
przedstawienia Prezydentowi RP w istocie daje przemożny wpływ na obsadzenie 
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każdego wolnego stanowiska sędziowskiego każdorazowej większości parlamen-
tarnej. Jakkolwiek nie sposób nie zgodzić się z zawartym w uzasadnieniu projek-
tu twierdzeniem, że „na wybór sędziego sprawującego władzę publiczną powinni 
mieć realny wpływ przedstawiciele pozostałych władz” (s. 10 uzasadnienia), to 
jednak w świetle zasady podziału i równowagi władz (art. 10 Konstytucji RP) żad-
na z nich nie powinna mieć wpływu dominującego. 

W tym kontekście należy zauważyć, iż spośród 10 członków Pierwsze-
go Zgromadzenia Rady aż 7 osób miałoby być powoływanych przez większość 
parlamentarną (Minister Sprawiedliwości, czterech posłów i dwóch senatorów). 
W połączeniu ze wspomnianym wymogiem daje to przedstawicielom każdorazo-
wej większości parlamentarnej dominujący wpływ na opiniowanie kandydatów, 
stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla wykonywania przez Radę jej konstytucyj-
nych zadań, tj. stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Za-
grożenie to jest tym większe, że każdorazowa większość parlamentarna mogłaby 
także w sposób nieskrępowany wybierać członków Drugiego Zgromadzenia Rady.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że opisane wyżej rozwiązanie 
prowadzić będzie w istocie do takiego ukształtowania organizacji Krajowej Rady 
Sądownictwa, który nie jest znany Konstytucji RP. Z przepisów art. 186 i 187 Kon-
stytucji RP wyraźnie wynika, że Rada jest jednym organem kolegialnym, w skład 
którego wchodzą członkowie wskazani w Konstytucji RP. W zakresie odnoszącym 
się do spraw indywidualnych projektodawca zmierza tymczasem do wykreowania 
dwóch niezależnych od siebie rad, posiadających nawet odrębne regulaminy okre-
ślające tryb ich działania (zob. projektowany art. 22 ust. 1). Jak już wspomniano 
takie rozwiązanie jest wątpliwe z punktu widzenia art. 186 ust. 1 w zw. z art. 187 
ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Stosownie do art. 37 ust. 2 ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 14 
projektu w przypadku zgłoszenia się na stanowisko sędziowskie więcej niż jednego 
kandydata Rada przedstawia Prezydentowi co najmniej dwóch kandydatów z wnio-
skiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego.

Projektowanego rozwiązania nie da się pogodzić z art. 179 Konstytucji, w myśl 
którego sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Są-
downictwa62. Sposób powoływania na urząd sędziego, z punktu widzenia trójpodziału 
władzy, ma zasadnicze znaczenie, ponieważ w procesie podejmowania tych decyzji 
muszą być uwzględniane zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a także 
odrębności władzy sądowniczej od innych władz. Konstytucja, powierzając powołanie 
sędziów Prezydentowi, wymaga jednocześnie, by Prezydent działał na skonkretyzowa-
ny w odniesieniu do jednego kandydata wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Takie 
rozwiązanie zapewnia właściwą równowagę między kompetencjami nominacyjnymi 
głowy państwa a zasadą niezależności sądów jako odrębnej władzy.

62 Por. Opinia Sądu Najwyższego o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sadownictwa 
oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 maja 2016 r.).
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Konstytucja nie przewiduje dokonywania przez Prezydenta RP wyboru sędzie-
go, a jedynie powołanie, co oznacza brak wyboru, chyba że zostanie to wyraźnie 
wskazane w tekście Konstytucji; tego rodzaju wskazanie dotyczy Prezesa i Wice-
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, których Prezydent RP powołuje spośród kan-
dydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjne-
go (art. 194 ust. 2 Konstytucji). W art. 179 Konstytucja nie stanowi, ze Prezydent 
powołuje sędziów spośród kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Są-
downictwa, a więc powołanie, o którym mowa w tym przepisie nie oznacza wyboru 
dokonywanego przez Prezydenta, ale akceptację lub brak akceptacji dla wniosku 
przedstawionego przez Krajową Radę Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „Konstytucja powierza Krajowej Ra-
dzie Sądownictwa prawo do występowania z wnioskiem – zatem przygotowania go 
w sposób zobiektywizowany. Prezydent nie ma ustawowego umocowania do pro-
cedowania w zakresie wniosku, gdyż zgodnie z art. 126 ust. 3 Konstytucji – Prezy-
dent wykonuje „swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji 
i ustawach”. Skoro ani Konstytucja, ani Prawo o ustroju sądów powszechnych nie 
zawierają żadnych postanowień regulujących sposób weryfi kowania przez Prezy-
denta wniosków Krajowej Rady Sądownictwa, to znaczy, że Prezydent nie może 
przeprowadzać żadnych czynności mających na celu weryfi kację takiego wnio-
sku”63. Tym bardziej brak obecnie ustawowych podstaw do weryfi kowania przez 
Prezydenta RP więcej niż jednego wniosku.

Wniosek, o którym mowa w art. 179 Konstytucji nie został w ustawie zasad-
niczej zdefi niowany, a zatem mamy do czynienia z zastanym pojęciem64 wniosku 
oznaczającym zwrócenie się do Prezydenta o powołanie konkretnej osoby na urząd 
sędziego nie zaś zwrócenie się do Prezydenta z kilkoma zbieżnymi wnioskami, 
z których należy wybrać jeden. 

W doktrynie wskazano, że swoboda działania Prezydenta w powoływaniu sę-
dziów „ogranicza się do zajęcia stanowiska wobec zaproponowanego kandydata”65. 
W art. 179 Konstytucja stanowi o powoływaniu na wniosek – liczba pojedyncza wska-
zuje, ze chodzi o jeden wniosek, nie zaś o powoływanie w drodze wyboru spośród 
kilku wniosków. W świetle stanowiska doktryny „ostateczna decyzja o przedstawieniu 
wniosku Prezydentowi pozostawiona jest uznaniu Krajowej Rady Sądownictwa”66, 
przy czym „akt Prezydenta RP ma w istocie charakter symboliczny w tym sensie, że 
decyzje merytoryczne podejmuje Krajowa Rada Sądownictwa”67. Zdaniem doktryny 
„przepis art. 179 jest normą kompletną jeśli chodzi o określenie kompetencji Prezyden-

63 Tak w uzasadnieniu postanowienia w sprawie o sygn. Kpt 1/08.
64 Na temat pojęcia zastanego wypowiada się Trybunał Konstytucyjny w szczególności w wyroku 

w sprawie o sygn. K 24/02. 
65 Tak J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski, Warszawa 1999, s. 304.
66 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 179, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 

2005, t. IV, s. 4.
67 Tak M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 447.
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ta RP w zakresie powoływania sędziów, gdyż zostały w nim uregulowane wszystkie 
niezbędne elementy procedury nominacyjnej”68. Zmiana tej procedury proponowana w 
projekcie oznacza w istocie nowelizację Konstytucji w ustawie zwykłej, co jest równo-
znaczne z pozbawieniem Konstytucji RP najwyższej mocy prawnej i sprzeczne z art. 8 
ust. 1 Konstytucji RP. Zarazem też następuje – wbrew art. 179 Konstytucji RP – ogra-
niczenie uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa, skoro według projektu to Prezydent 
RP będzie w istocie wybierał sędziów, nie zaś Rada. Zmieniając Konstytucję w drodze 
ustawy – przez ograniczenie kompetencji Rady na rzecz Prezydenta RP – projekt go-
dzi w zasadę legalizmu wyrażoną w art. 7 ustawy zasadniczej, w myśl którego orga-
ny władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego w związku z zasadą legalizmu „nie ma wątpliwości, że Prezydent nie 
może dokonywać czynności składających się na wykonywanie kompetencji opiniowa-
nia kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego przyznanej Radzie. W płaszczyźnie 
prawnej Prezydent nie ma kompetencji do formułowania opinii alternatywnej w stosun-
ku do opinii wyrażonej przez Krajową Radę Sądownictwa; nie może wchodzić w jej 
kompetencje opiniodawcze. Krajowa Rada Sądownictwa nie może natomiast powołać 
sędziego. Są to bowiem różne akty, będące wykonaniem odmiennych kompetencji”69.

Projektowane rozwiązania są zatem niezgodne z art. 8 ust. 1, art. 179, art. 186, 
art. 187 Konstytucji RP.

Trudno się też zgodzić z twierdzeniem projektodawcy, jakoby przyznanie Pre-
zydentowi RP kompetencji w zakresie dokonywania wyboru pomiędzy dwoma 
kandydatami zgłoszonymi przez Radę na konkretne stanowisko przyczyniło się do 
większej transparentności procesu powoływania sędziów i pogłębiło zaufanie do 
toczących się w tym zakresie postępowań (s. 12 uzasadnienia).

Zdaniem projektodawcy, ilość odwołań składanych do Sądu Najwyższego od 
uchwał Krajowej Rady Sądownictwa świadczy o braku zaufania do postępowań pro-
wadzonych przez Radę. Podkreślenia wymaga jednak, że o ile uchwały Rady doty-
czące nieprzedstawienia konkretnych kandydatów zawierają uzasadnienie dotyczące 
poszczególnych kandydatów i są zaskarżalne, o tyle tego samego nie można powie-
dzieć o postanowieniach Prezydenta RP w przedmiocie niepowołania do piastowania 
urzędu. Zarówno więc kandydaci na sędziów przedstawiani przez Krajową Radę Są-
downictwa, jak i opinia publiczna, będą mieli bardzo ograniczone możliwości uzy-
skiwania informacji na temat powodów, jakimi kierował się Prezydent nie powołując 
konkretnego kandydata do pełnienia urzędu. Niezwykle ograniczone będą też możli-
wości kwestionowania decyzji Prezydenta RP w omawianym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, nie powinno ulegać wątpliwości, że wskutek 
wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań procedura powoływania sędziów sta-
nie się zdecydowanie mniej transparentna niż obecnie. Trudno też zakładać, że taki 
stan rzeczy przyczyni się do pogłębiania zaufania obywateli do działań państwa.

68 Ibidem, s. 450.
69 Tak w uzasadnieniu postanowienia w sprawie o sygn. Kpt 1/08.
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4. Wygaszenie mandatu członków Rady wybranych spośród sędziów.

Projekt stanowi w art. 5, że mandat członków Rady wybranych spośród sę-
dziów na podstawie dotychczasowych przepisów wygasa po upływie 90 dni od 
dnia wejścia w życie ustawy, co ma nastąpić po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Dotyczy to także Prezydium Rady, które jest – obok Przewodniczącego – jej orga-
nem (art. 15 obowiązującej ustawy). Według projektodawcy „skrócenie obecnych 
indywidualnych kadencji sędziów zasiadających w Radzie jest jedynym sposobem 
wprowadzenia przewidzianego niniejszą ustawą nowego demokratycznego proce-
su wyborczego” (s. 14 uzasadnienia). Oznacza to w istocie przyznanie, że nowy 
proces wyborczy ukształtowany w projektowanych przepisach, jest niezgodny 
z art. 187 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wymaga skrócenia kadencji 
sędziów zasiadających w Radzie. 

Niezależność Rady czyni nieodzownym zapewnienie respektowania postano-
wień Konstytucji RP dotyczących kadencji wybranych do Rady sędziów. Zdolność 
działania tych sędziów jako strażników niezależności sądów i niezawisłości sę-
dziów byłaby zasadniczo podważona, gdyby ustawodawca miał możliwość skraca-
nia ich kadencji tylko dlatego, że postanowił zmienić reguły wyborcze odnoszące 
się do tej grupy członków Rady. Artykuł 5 projektowanej ustawy jest zatem nie-
zgodny z art. 187 ust. 3 w związku z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP. 

Artykuł 5 projektowanej ustawy, który wymaga zakończenia kadencji wybra-
nych członków Rady oraz jej Prezydium, powoduje arbitralne przerwanie przez 
ustawodawcę funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa w zakresie z tego 
przepisu wynikającym, co jest niezgodne z zasadą demokratycznego państwa praw-
nego i zasadą legalizmu, a zatem z art. 2 i 7 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi 
przykład nieproporcjonalnej ingerencji ustawodawcy w konstytucyjnie ukształto-
wany system wyłaniania i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa – organu 
konstytucyjnego opartego na kadencyjności członków z wyboru70. W swym orzecz-
nictwie dotyczącym zasady proporcjonalności, w jej aspekcie badania przydatno-
ści i konieczności analizowanych norm, Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie 
wskazywał, że „jeżeli dany cel jest możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu 
innego środka, nakładającego mniejsze ograniczenia na prawa i wolności, to za-
stosowanie przez ustawodawcę środka bardziej uciążliwego wykracza poza to, co 
jest konieczne, a zatem narusza Konstytucję”71. W orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego znalazł wyraz pogląd, że „zmiana mechanizmów regulacyjnych (...) 
winna być szczególnie uzasadniona i dokonywana rozważnie, gdyż brak stabiliza-
cji prawa jest jedną z przyczyn, które stanowią o potencjalnym naruszeniu zasady 

70 Por. ocenę ingerencji o takim charakterze w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w spra-
wie o sygn. K 25/07.

71 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroków w sprawach o sygn. P 11/98, K 26/00 i K 8/07.
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zaufania o państwa i stanowionego przez to państwo prawa (art. 2 Konstytucji)”72. 
W uzasadnieniu projektu nie wskazano „nadzwyczajnych, konstytucyjnie uzasad-
nionych okoliczności przyjętej regulacji, a tylko takie mogłyby ewentualnie uza-
sadniać złamanie zasady kadencyjności”73. 

Skrócenie kadencji wybranych członków Rady zgodnie z projektowaną ustawą 
oznaczałoby wprowadzenie w ustawie zwykłej zmiany Konstytucji RP bez dokona-
nia zmiany w art. 187 ust. 3 obowiązującej ustawy zasadniczej. Byłaby to zarazem 
zmiana tożsamości ustrojowej Rady polegająca na odejściu od przejawiającej się 
w trwałości kadencji wybranych sędziów zasadniczej niezależności tej Rady od 
władzy ustawodawczej i wykonawczej74. 

W myśl art. 187 ust. 3 Konstytucji RP kadencja wybranych członków Rady 
trwa cztery lata. W doktrynie wskazano, że zasada wyboru większości członków 
Rady na czteroletnią kadencję „nie nadaje samej Radzie charakteru organu kaden-
cyjnego”75. Radę „podobnie jak Krajową Radę Radiofonii i Telewizji należy zatem 
uznać za organ działający w permanencji i regularnie odnawiający swój skład”76. 

Tym samym do wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa odnieść na-
leży sformułowaną przez Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do KRRiTV tezę, 
że prawidłowa realizacja zadań tej Rady „wymaga zapewnienia niezależności jej 
członków”77. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał na znaczenie trwa-
łości i stabilizacji funkcjonowania organów konstytucyjnych. Proponowana w art. 5 
projektu zmiana polegająca na zakończeniu kadencji wybranych członków Rady oraz 
jej Prezydium ma arbitralny charakter, co w konsekwencji oznacza naruszenie art. 2 
i art. 7 w związku z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP. Działanie ustawodawcy powodu-
jące przerwanie funkcjonowania organu konstytucyjnego oznacza naruszenie zasady 
demokratycznego państwa prawnego oraz zasady legalizmu. Jednocześnie uniemoż-
liwia Radzie realizację zadań przypisanych przez ustrojodawcę na mocy art. 186 
ust. 1 Konstytucji oraz na podstawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prze-
rwanie ciągłości działania Rady godzi w jej niezależność, ponieważ ogranicza auto-
nomię Rady wyrażająca się w kadencyjności jej wybranych członków. 

W doktrynie zasadnie wskazywano, że kadencja wybieranych członków Rady 
„powinna być liczona indywidualnie”78, co znajduje potwierdzenie w praktyce. Nie 
jest też konieczne – w świetle art. 187 Konstytucji – by „wszyscy pochodzący z wy-
boru członkowie Rady byli wybierani w jednym czasie”79. Według projektodawcy 

72 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
73 Ibidem.
74 Por. Opinia Sądu Najwyższego o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sadownictwa 

oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 2 maja 2016 r.).
75 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 187..., s. 6.
76 Ibidem.
77 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 4/06.
78 Tak L. Garlicki, op. cit., s. 6.
79 Ibidem.
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przerwanie istniejących indywidualnych kadencji sędziów zasiadających w Radzie 
jest jedynym sposobem „wprowadzenia kiedykolwiek w życie nowego modelu wy-
borczego” (s. 15 uzasadnienia). Z uzasadnienia projektu wynika więc, że w celu 
wprowadzenia indywidualnych kadencji członków Rady wybieranych spośród sę-
dziów trzeba skrócić indywidualne kadencje sędziów zasiadających już w Radzie, co 
jest tezą wewnętrznie sprzeczną. Skrócenie kadencji wybranych członków Rady i jej 
Prezydium projektodawca uzasadnia też potrzebą demokratyzacji procesu wyborcze-
go, w wyniku którego wybierani są do Rady sędziowie. Realizacja tego celu nie ma 
jednak takiego oparcia w wartościach konstytucyjnych, które uzasadniałoby przerwa-
nie ciągłości działania Rady jako organu konstytucyjnego, nieuchronne jako skutek 
zakończenia kadencji członków Rady wybieranych przez sędziów. Zmiana zasad wy-
borczych stanowi pretekst do przerwania ciągłości działania Rady, oraz ograniczenia 
jej zdolności do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jest 
to więc nieproporcjonalna ingerencja ustawodawcza, skoro dobro poświęcane – cią-
głość działania Rady – przeważa nad dobrem mającym według projektodawcy podle-
gać ochronie, a więc nad demokratyzacją procedury wyboru członków Rady spośród 
sędziów. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „ustawodawca może korzystać ze 
swych uprawnień w zakresie swobody regulacyjnej w sposób proporcjonalny. Nie 
może, bez należytej podstawy konstytucyjnej, ograniczać, utrudniać lub deformować, 
choćby pośrednio, działań jakichkolwiek podmiotów publicznych, podejmowanych 
w granicach przyznanych im uprawnień konstytucyjnych”80. Zakwestionowane ure-
gulowanie prawne art. 5 opiniowanego projektu ustawy jest zatem nieproporcjonalne 
w rozumieniu art. 2 Konstytucji.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem o szczególnym znaczeniu dla urze-
czywistnienia prawa do sądu – w myśl art. 45 Konstytucji – niezależnego, bezstron-
nego i niezawisłego. Poszanowanie prawa do sądu wymaga od ustawodawcy re-
spektowania kadencji tego organu ze względu na konieczność zapewnienia ochrony 
jego niezależności w największym możliwym zakresie, w jakim należy zagwaran-
tować przestrzeganie Konstytucji RP, by – stosownie do jej art. 8 ust. 1 – ustawa 
zasadnicza była najwyższym prawem. W konsekwencji należy zatem stwierdzić, że 
art. 5 projektu dotyczący zakończenia kadencji jest niezgodny z art. 45 i 186 ust. 1 
w związku z art. 2 i 187 ust. 3 Konstytucji RP przez to że, narusza zasady państwa 
prawnego w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli do sądu, niezależności któ-
rego i niezawisłości jego sędziów strzeże Krajowa Rada Sądownictwa jako organ, 
którego wybrani członkowie mają kadencję trwającą cztery lata niezależnie od woli 
ustawodawcy.

Wymóg niezależności Krajowej Rady Sądownictwa wynika z tego, że w myśl 
art. 186 Konstytucji Rada ma stać na straży niezawisłości sądów i niezależności 
sędziów. Sama więc Rada musi dysponować – szczególnie w części, w jakiej skła-

80 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 40/07.
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da się z sędziów pochodzących z wyboru – niezależnością przysługującą sądom. 
Zaprzeczeniem tej niezależności jest projektowany art. 5 otwierający perspektywę 
uzależnienia Rady od władzy politycznej przy pomocy przekształceń w jej funk-
cjonowaniu mających uzasadnić skrócenie kadencji wybranych do Rady sędziów 
oraz jej Prezydium. Projektodawca nie wskazał „nadzwyczajnych, konstytucyjnie 
uzasadnionych okoliczności przyjętej regulacji, a tylko takie mogłyby ewentualnie 
uzasadniać złamanie zasady kadencyjności”81.

 Należy podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej wyrażono przekonanie – sformułowane na tle ustawowego zakończenia 
kadencji węgierskiego inspektora ochrony danych osobowych – w myśl którego 
gdyby w Unii Europejskiej „każdemu państwu członkowskiemu przysługiwało 
prawo do zakończenia kadencji organu nadzorczego przed jej pierwotnie przewi-
dzianym zakończeniem bez poszanowania zasad i gwarancji uprzednio ustanowio-
nych w tym celu we właściwych przepisach, zagrożenie tego rodzaju skróceniem 
kadencji ciążące na owym organie podczas wykonywania jego funkcji mogłoby 
prowadzić do pewnego rodzaju posłuszeństwa względem władzy politycznej, nie-
zgodnego ze wskazanym wymogiem niezależności (...). Ma to miejsce nawet wów-
czas, gdy skrócona kadencja wynika z przekształcenia lub ze zmiany modelu, które 
powinny być zorganizowane w sposób zapewniający poszanowanie wymogów nie-
zależności ustanowionych we właściwych przepisach’82. 

W myśl art. 6 projektu wyboru nowych członków Rady dokonuje się na pod-
stawie nowych przepisów, w myśl których sędzia może pełnić funkcję wybierane-
go członka Rady tylko dwie kadencje. Projekt nie rozstrzyga, czy przy obliczaniu 
liczby kadencji bierze się pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady, a zatem 
należy przyjąć, że zamieszczony w projekcie przepis ograniczający działa pro fu-
turo. Odmienne rozwiązanie naruszałoby art. 2 Konstytucji stanowiąc „arbitralną 
ingerencję w stosunki prawne powstałe w przeszłości i trwające nadal”83. 

5. Nieodpowiedni okres dostosowawczy.

Artykuł 8 projektowanej ustawy stanowi, że wchodzi ona w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. Przepis ten jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, po-
nieważ pozbawia Krajową Radę Sądownictwa możliwości adaptacji do radykalnie 
zmienianych warunków funkcjonowania. Wskutek zbyt krótkiego vacatio legis 
ustawa nowelizująca, która kształtuje w nowy sposób organizację Krajowej Rady 
Sądownictwa i tryb postępowania przed Radą, wyłącza możliwość racjonalnego 
dostosowania funkcjonowania Rady do nowych wymagań. 

81 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
82 Tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w uzasadnieniu wyroku w sprawie C-288/12.
83 Tak, w odniesieniu do rozwiązania zawartego w ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw, Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku 
w sprawie o sygn. K 64/07.
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Należy podkreślić, że instytucja vacatio legis jest elementem koncepcji pań-
stwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP i znajduje swe oparcie w zasa-
dzie zaufania obywateli do państwa84. Żaden ważny interes państwa nie wymaga 
zastosowania wskazanego w projekcie okresu dostosowawczego. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ugruntowany jest pogląd, że va-
catio legis „jest z istoty swojej instytucją, której celem jest wykluczenie sytuacji za-
skoczenia po stronie adresatów norm prawnych oraz umożliwienie im dostosowania 
zachowań do nowej regulacji”85. Zdaniem Trybunału „odpowiednia vacatio legis to 
również okres, w którym prawodawca ma sposobność korygowania dostrzeżonych 
już po uchwaleniu aktu normatywnego błędów, sprzeczności wewnętrznych, czy 
też rozwiązań prowadzących do powstania sprzeczności w systemie prawa, bądź 
zapobieżenia negatywnym skutkom wejścia w życie uchwalonych, a jeszcze nie 
obowiązujących regulacji”86. 

Z zawartej w art. 2 Konstytucji zasady państwa prawnego wynika konieczność 
stosowania odpowiedniego terminu wejścia w życie ustawy, tak by jej adresaci 
nie byli zaskakiwani przez nowe uregulowania prawne i mogli w należyty sposób 
przygotować się do nowych wymogów. Niezgodne z art. 2 Konstytucji są zatem 
te zwłaszcza rozwiązania prawne zawarte w ustawie nowelizującej, które wpro-
wadzają zaskakujące i dysfunkcjonalne zmiany dotyczące Rady. W orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego znalazł wyraz pogląd, że wymóg zachowania odpo-
wiedniej vacatio legis należy odnosić nie do ochrony adresata normy prawnej przed 
pogorszeniem jego sytuacji, ale do możliwości zapoznania się przezeń z nowym 
przepisem oraz możliwości adaptacji do nowej regulacji prawnej87. Na odpowied-
niość vacatio legis ma także wpływ stopień ingerencji prawodawcy w dotychcza-
sową sytuację prawną adresata. Artykuł 8 projektu pozbawia Radę możliwości do-
stosowania się do nowej sytuacji, wynikającej z ingerencji projektu w jej status 
ustrojowy, a zatem jest to przepis niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

6. Termin na zgłoszenie uwag

Jedynie na marginesie powyższych uwag należy zwrócić uwagę na fakt, że 
termin do przesłania przez Sąd Najwyższy uwag do opiniowanego projektu został 
wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości z naruszeniem przepisów uchwały 
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin prac Rady Mini-
strów (t.j. M.P. z 2016 r., poz. 1006 z późn. zm., dalej jako „Regulamin”). 

Zgodnie z § 40 ust. 1 Regulaminu organ wnioskujący, kierując projekt doku-
mentu rządowego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, wska-
zuje termin do zajęcia stanowiska. Jeżeli termin ten nie wynika z przepisów od-

84 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kp 6/09.
85 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 12/03.
86 Ibidem.
87 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie U 10/01.
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rębnych, powinien być on wyznaczony z uwzględnieniem przedmiotu, zakresu 
i objętości projektu dokumentu rządowego, zakresu podmiotów, na które projekt 
oddziałuje, oraz pilności sprawy (§ 40 ust. 2 Regulaminu). Co do zasady jednak 
wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 7 dni, a w przypadku 
projektu aktu normatywnego — krótszego niż 14 dni, od udostępnienia projektu 
wymaga szczegółowego uzasadnienia (§ 40 ust. 2 i 3). W odniesieniu do projektów 
ustaw § 129 Regulaminu wskazuje, że wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska 
w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania krótszego niż 21 dni 
od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, iż pismo zawierające skiero-
waną do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prośbę o zgłoszenie uwag do opi-
niowanego projektu nosi datę 24 stycznia 2017 r., zaś wyznaczony w nim termin 
upływa w dniu 31 stycznia 2017 r. W świetle powyższych przepisów Minister Spra-
wiedliwości powinien więc szczegółowo uzasadnić odstępstwo od minimalnych 
terminów na zajęcie stanowiska określonych w przepisach Regulaminu. Opiniowa-
ny projekt nie zawiera natomiast żadnego uzasadnienia w tym zakresie.

7. Wnioski

Mając na względzie powyższe rozważania, przedłożony projekt należy ocenić 
jednoznacznie negatywnie. 

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 
(w wersji dnia 2 maja 2016 r.)

Opiniowany projekt ustawy wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie ustro-
ju i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Zmiany te dotyczą procedury 
kształtowania składu grupy piętnastu członków Rady wybranych spośród sędziów, 
zakończenia kadencji członków Rady wybranych w tej grupie na podstawie do-
tychczasowych przepisów i zakończenia kadencji Prezydium Rady, a także zmiany 
zasad powoływania sędziów przez Prezydenta RP. 

Stosownie do ustaleń teorii racjonalnego tworzenia prawa zmiana obowiązu-
jących przepisów powinna być poprzedzona określeniem celu działalności prawo-
twórczej i oceną, w jakiej mierze środki prawne mogą zostać zaliczone do poten-
cjalnych środków realizacji tego celu88. W świetle załączonego do projektu ustawy 
uzasadnienia deklarowanym celem, który Projektodawca zamierza osiągnąć, jest 
„wprowadzenie nowego demokratycznego procesu wyborczego oraz zmienionego 
podziału mandatów w Radzie między poszczególne grupy sędziów”89, a ponad-

88 Por. J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Ossolineum 1985, s. 132 i nast.
89 Tak na s. 16 projektu.
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to stworzenie Prezydentowi RP możliwości „powołania sędziego z co najmniej 
dwóch propozycji kandydatów przedstawionych przez KRS”90.

Zamierzenia Projektodawcy są co do zasady niezgodne z Konstytucją RP, po-
nieważ oznaczają zastosowanie do wyboru sędziów do Rady standardów właści-
wych dla rywalizacji politycznej nieodzownej w demokratycznym procesie wy-
borczym, podczas gdy konstytucyjne wymagania odnoszące się do apolityczności 
sędziów nie pozwalają na bezpośrednie odnoszenie tych standardów do kształtowa-
nia składu Rady. Ponadto proponowana „demokratyzacja” uzasadnia według Pro-
jektodawcy zakończenie kadencji członków Rady wybieranych spośród sędziów, 
co jest niezgodne z art. 187 ust. 3 Konstytucji, według którego kadencja wybranych 
członków Rady trwa cztery lata.

Propozycja przedstawiania Prezydentowi przez Radę „co najmniej dwóch kandy-
datów z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego” jest niezgodna z art. 179 
Konstytucji RP, w myśl którego Prezydent powołuje – a nie wybiera – sędziów.

Sposób przygotowania projektu – w szczególności bez konsultacji i uzgodnień 
z Krajową Radą Sądownictwa, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Admi-
nistracyjnym – jako przejawu woli politycznej Ministra Sprawiedliwości jest nie-
zgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego, która wyklucza tego rodzaju 
arbitralizm w tworzeniu prawa. Nie chodzi przecież o podmioty organizacyjnie 
podległe władzy wykonawczej, ale o sądy, które – w myśl art. 173 Konstytucji RP 
– są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Nie do zaakceptowania w świe-
tle tej zasady jest przewidziane w projekcie „demokratyzowanie” Krajowej Rady 
Sądownictwa. W uzasadnieniu projektu nie wspomniano o stosunku Prezydenta 
RP do proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany zasad realizacji 
konstytucyjnych uprawnień głowy państwa w zakresie powoływania sędziów.

Przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych uprawnienia 
Ministra Sprawiedliwości, zwłaszcza w zakresie zewnętrznego nadzoru admini-
stracyjnego nad sądami powszechnymi, nie stanowią wystarczającej podstawy do 
promowania modelowych zmian w zakresie funkcjonowania Krajowej Rady Są-
downictwa i Prezydenta RP.

Konstytucja RP nie przewiduje przecież jakiegokolwiek oddziaływania nadzorcze-
go na władzę sądowniczą ze strony rządu, a zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości91. 
Dopuszczenie tego rodzaju oddziaływania nie wynika ani z zadań Rady Ministrów 
(art. 146 Konstytucji RP) czy premiera (art. 148 Konstytucji RP), ani też z postanowień 
Konstytucji dotyczących Ministra Sprawiedliwości (art. 187 Konstytucji RP stanowi, 
że Minister Sprawiedliwości wchodzi w skład Krajowej Rady Sądownictwa; jako czło-
nek tej Rady ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co jest 

90 Tak na s. 14 projektu.
91 Por. K. Markiewicz, Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami i sędziami – de lege lata i de lege 

ferenda, [w:] J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Tadeusza Erecińskiego, Warszawa 2011, t. II, s. 2917.
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jego konstytucyjnym zadaniem). Z perspektywy art. 173 Konstytucji należy uznać za 
niedopuszczalną taką wykładnię ustawy zasadniczej, która stwarzałaby rządowi pod-
stawę kompetencyjną do naruszania odrębności i niezależności władzy sądowniczej92.

Niezależność sądów i niezawisłość sędziów stanowi jedną z podstawowych za-
sad demokratycznego państwa prawnego. Krajowa Rada Sądownictwa jako straż-
nik niezależności sądów i niezawisłości sędziów ma zatem podstawowe znaczenie 
dla istnienia państwa prawnego, a jej niezależność warunkuje urzeczywistnienie 
współistotnego demokratycznemu państwu prawnemu prawa do sądu. Każda in-
gerencja ustawodawcza w sferę ustroju i funkcjonowania Krajowej Rady Sądow-
nictwa powinna być dokonywana ze szczególną powściągliwością i przy zacho-
waniu konstytucyjnej zasady współdziałania władz, która wymaga poszanowania 
niezależności i odrębności Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej, jako 
konsekwencji odrębności i niezależności sądów od innych władz. Zdaniem Trybu-
nału Konstytucyjnego „Rada – jak żaden inny konstytucyjny organ państwa – jest 
powołana do ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów”93. 

W myśl orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Krajowa Rada Sądownic-
twa „jest konstytucyjnym, kolegialnym organem państwa, a jej zadania statuują ją 
w bezpośredniej bliskości władzy sądowniczej, co wynika z systematyki Konstytu-
cji, składu Rady, jak i jej kompetencji”94. Charakteryzując pozycję ustrojową Rady 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził ponadto, że jest ona „swoistym, samodzielnym, 
centralnym organem państwowym, którego funkcje powiązane są z władzą sądow-
niczą”95. W doktrynie znalazł wyraz pogląd, że Rada to „niezależny pozajudykacyj-
ny organ władzy sądowniczej”96.

Krajowa Rada Sądownictwa, zgodnie z art. 187 ust. 1 i 4 Konstytucji oraz zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa97 
(dalej: ustawa o KRS) stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 
Zadanie to realizuje:
– rozpatrując i oceniając kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na sta-

nowiskach sędziów Sądu Najwyższego oraz na stanowiskach sędziów w sądach 
powszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych, a także na sta-
nowiska asesorów sądowych, a także przedstawiając Prezydentowi RP wnioski 
o powołanie tych sędziów,

– wypowiadając się w sprawach kadry sędziowskiej i asesorskiej,
– uchwalając zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych oraz 

czuwając nad ich przestrzeganiem,

92 Por. R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015, s. 172.
93 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
94 Ibidem.
95 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 12/03.
96 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 817.
97 Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 714, ze zm.
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– opiniując projekty aktów normatywnych dotyczących sądownictwa, sędziów 
i asesorów sądowych, a także przedstawiając projekty w tym zakresie;

– wyrażając stanowisko w sprawach dotyczących sądownictwa, sędziów i asesorów 
sądowych, wniesionych pod obrady Rady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz inne organy władzy publicznej i organy samorządu sędziowskiego.
Szczególne znaczenie dla niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i moż-

liwości realizacji jej funkcji ma zachowanie konstytucyjnego modelu jej składu, 
w tym w odniesieniu do relacji miedzy członkami Rady wybranymi spośród sę-
dziów a jej pozostałymi członkami. 

Jednakże projektowane zmiany kształtowania sędziowskiego składu Rady mogą 
spowodować merytoryczne osłabienie Rady w zakresie realizacji jej konstytucyjnego 
zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Przede wszyst-
kim zakończenie kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów oraz Prezy-
dium Rady (art. 5 projektu) spowoduje konieczność nowego startu w pracach Rady. 
Wiele czasu będzie przecież wymagało zdobycie niezbędnych doświadczeń przez 
nowo wybranych członków Rady. Niewątpliwie osłabi Radę zmiana dotychczas obo-
wiązującej reguły, w myśl której sędzia mógł pełnić funkcję wybieranego członka 
Rady tylko dwie kadencje. Zgodnie z projektem sędzia może pełnić tę funkcję tylko 
jedną kadencję (proponowana wersja art. 10 ust. 2 ustawy). Podobny charakter ma 
zmniejszenie liczby członków Rady wybieranych spośród sędziów Sądu Najwyższe-
go (z dwóch do jednego), Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dwóch do jedne-
go), wojewódzkich sądów administracyjnych (z dwóch do jednego). 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zebranie przedstawicieli ze-
brań sędziów sądów apelacyjnych wybiera spośród swego grona dwóch członków 
Rady, a zebranie przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów wybiera 
spośród swego grona ośmiu członków Rady. Zgromadzenie sędziów sądów wojsko-
wych wybiera spośród swego grona jednego członka Rady. Oznacza to, że obecnie 
w składzie wybieranych do Rady sędziów mamy dwóch sędziów Sądu Najwyższego, 
dwóch sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dwóch sędziów wybieranych 
przez sędziów sądów apelacyjnych, dwóch sędziów wybieranych przez wojewódz-
kie sądy administracyjne, jednego wybranego przez zgromadzenie sędziów sądów 
wojskowych, ośmiu sędziów wybranych przez zebranie przedstawicieli zgromadzeń 
ogólnych sędziów okręgów. Tego rodzaju skład wybieranych członków Rady, przy 
zachowaniu możliwości pełnienia funkcji przez dwie kadencje, zapewnia przewa-
gę kompetencji i doświadczenia niezbędną dla zagwarantowania Radzie możliwości 
stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów także wbrew oczekiwa-
niom władzy wykonawczej i ustawodawczej, o czym świadczą liczne wnioski Rady 
kwestionujące przed Trybunałem Konstytucyjnym poczynania tych władz.

Projekt rezygnuje z tej gwarancji związanej z obecnym składem Rady. W myśl 
projektu (art. 11 ustawy w proponowanym brzmieniu) w Radzie, w grupie człon-
ków wybranych spośród sędziów, znajdzie się sędzia Sądu Najwyższego, sędzia 
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Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia wybrany spośród sędziów wojewódz-
kich sądów administracyjnych, sędzia wybrany spośród sędziów sądów wojsko-
wych oraz 11 sędziów wybranych spośród sędziów sądów powszechnych w okrę-
gach wyborczych obejmujących sędziów pełniących służbę w sądzie apelacyjnym 
i okręgu sądowym. Wykaz okręgów wyborczych zawiera załącznik do ustawy. 
Koncepcja przeprowadzania wyborów w okręgach wyborczych oznacza – jak to 
wynika np. ze składu okręgów nr 2 lub nr 4 – dość mechaniczne połączenie różnych 
miejscowości, co może utrudniać dokonanie wyboru opartego na znajomości kan-
dydata do Rady. Dokonanie wyboru przez przedstawicieli zebrań sędziów sądów 
apelacyjnych oraz przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów – jak to 
przewidują obowiązujące przepisy ustawy – pozwala na dokonanie wyboru osoby 
bardziej znanej wyborcom. Takiej możliwości nie stwarza projektowany system.

Należy podkreślić, że członkowie Rady wybrani spośród sędziów wybierani 
są obecnie w powiązaniu z istniejącym systemem samorządu sędziowskiego, co 
„różnicuje siłę udziału sędziów z poszczególnych szczebli systemu sądowego, sto-
sownie do rangi sądów poszczególnych szczebli i doświadczenia ich sędziów”98. 
Konstytucja nie przesądza wprost sposobu zorganizowania procesu wyborczego, 
a więc nie wyklucza nawiązania „do typowych procedur wyborczych, opartych na 
zasadach powszechności, równości i bezpośredniości”99, co znajduje wyraz w pro-
jekcie. Jednak rozwiązania obecnie obowiązujące w większym stopniu odpowiada-
ją konstytucyjnym zadaniom Rady aniżeli rozwiązania projektowane. W doktrynie 
wskazano, że skład Rady „ma charakter mieszany, a nie korporacyjny, a co więcej, 
choć niesporne jest, że Rada wykonuje pewne uprawnienia typowe dla samorządu 
zawodowego, to zakres jej działania jest znacznie szerszy i obejmuje wiele zadań 
o „państwowym” charakterze”100. Jednakże przyjęta w projekcie koncepcja „de-
mokratyzacji” wyboru sędziów do Rady nie odpowiada uznaniu, że Rada jest „or-
ganem przedstawicielskim sędziów”101, ponieważ wybór w projektowanych okrę-
gach utrudnia wypełnianie przez tak wybranych sędziów roli przedstawicielskiej ze 
względu na brak niezbędnych do tego stałych więzi opartych na relacjach pracow-
niczych ukształtowanych w obrębie danego terytorium.

W istocie więc projekt zmierza do osłabienia roli sędziowskiej „części” Rady 
przez utrudnienie nadania temu zespołowi charakteru autorytatywnego przedsta-
wicielstwa sędziów sądów powszechnych, a to ze względu na konstrukcję okrę-
gów wyborczych i zmniejszenie liczby doświadczonych sędziów. Służy temu także 
wprowadzenie – w art. 13 ust. 13 i art. 14 ust. 1 pkt 7 w brzmieniu projektu – zaka-

 98 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 187, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 
2005, t. IV, s. 5.

 99 Ibidem.
100 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 186, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 

2005, t. IV, s. 3 i nast.
101 Por. Z. Świda, uwagi do art. 186, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do 

Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 284.
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zu zasiadania w Radzie prezesów i wiceprezesów sądów, a więc sędziów dysponu-
jących doświadczeniem i autorytetem, których praca w składzie Rady może mieć 
szczególne znaczenie dla realizacji jej ustrojowych funkcji związanych z ochroną 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zakaz ten jest niezgodny z art. 187 
ust. 4 Konstytucji, w myśl którego ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej 
Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. W orzecz-
nictwie Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie wskazano, że „ustawodawca 
zwykły, zobowiązany tym przepisem do uregulowania organizacji, zakresu dzia-
łania i trybu pracy Krajowej Rady Sądownictwa, nie ma prawa do ustanawiania 
dodatkowych reguł, który z sędziów może ubiegać się o wybór do Rady i może być 
do Rady wybrany, a który ma być tego prawa pozbawiony. Ustawodawca został 
jedynie zobowiązany do uregulowania sposobu wyboru sędziów do Rady”102. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego Konstytucja w art. 187 ust. 1 pkt 2 regu-
luje „bezpośrednio zasadę wybieralności sędziów do KRS, decydując w ten sposób 
o strukturze osobowej Rady. Wyraźnie określa, że członkami KRS mogą być sędzio-
wie, wybierani przez sędziów, nie wskazując żadnych dodatkowych cech, które wa-
runkowałyby ich członkostwo w Radzie. Wybór jest dokonywany spośród czterech 
wymienionych w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji grup sędziów. Nie przewidzia-
no w Konstytucji możliwości ich odwołania, wskazując czteroletnią ich kadencję 
w Radzie. Procedura wyborcza, określona w ustawie o KRS, której zakres działania 
określa art. 187 ust. 4 Konstytucji, mieści się w ramach przewidzianych w art. 187 
ust. 1 pkt 2 Konstytucji, realizując zasadę wyboru sędziów przez sędziów. Na pozio-
mie konstytucyjnym nie przewidziano ograniczenia, aby któryś z sędziów Sądu Naj-
wyższego, sądów powszechnych, administracyjnych lub wojskowych, wskazanych 
w art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, nie mógł wybierać lub nie mógł być wybranym 
do składu KRS. Dotyczy to również prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych. 
Nie przewiduje takiego ograniczenia również ustawa o KRS. Konstytucja wskazuje 
w art. 103 ust. 2 i art. 178 ust. 3 zakres ograniczeń związanych z piastowanym stano-
wiskiem sędziowskim i zabrania sędziom przynależności do partii politycznej, związ-
ku zawodowego oraz prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić 
z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”103. 

Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny na wniosek Krajowej Rady Są-
downictwa stwierdził w wyroku104 z 2007 roku niezgodność z art. 187 ust. 1 pkt 
2 Konstytucji RP przepisu art. 25a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 
wprowadzającego zasadę, że sędzia będący członkiem Krajowej Rady Sądownic-
twa nie może być powołany do pełnienia funkcji prezesa albo wiceprezesa sądu 
(art. 25a § 1 u.s.p.), a powołanie do pełnienia tej funkcji wygasa z chwilą wybrania 
do Krajowej Rady Sądownictwa (art. 25a § 2 u.s.p.). Orzeczenie to jest powszech-

102 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
103 Ibidem.
104 W sprawie o sygn. K 25/07.
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nie obowiązujące wobec czego wiąże także Projektodawcę i ustawodawcę, co wy-
klucza wprowadzenie do systemu prawa obowiązującego rozwiązania prawnego 
powtarzającego przepis uznany za niezgodny z ustawą zasadniczą.

Projekt przewiduje, że kadencje członków Rady wybranych spośród sędziów 
wygasają po upływie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co ma nastąpić po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Dotyczy to także Prezydium Rady, które jest – 
obok Przewodniczącego – jej organem (art. 15 ustawy).

Jednakże, w myśl art. 187 ust. 3 Konstytucji RP kadencja wybranych człon-
ków Rady trwa cztery lata. W doktrynie wskazano, że zasada wyboru większości 
członków Rady na czteroletnią kadencję „nie nadaje samej Radzie charakteru or-
ganu kadencyjnego”105. Radę „podobnie jak Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 
należy zatem uznać za organ działający w permanencji i regularnie odnawiający 
swój skład”106. 

Tym samym do wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa odnieść na-
leży sformułowaną przez Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do KRRiTV tezę, 
że prawidłowa realizacja zadań tej Rady „wymaga zapewnienia niezależności jej 
członków”107. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał na znaczenie trwa-
łości i stabilizacji funkcjonowania organów konstytucyjnych. Proponowana w art. 5 
projektu zmiana polegająca na zakończeniu kadencji wybranych członków Rady oraz 
jej Prezydium ma arbitralny charakter, co w konsekwencji oznacza naruszenie art. 2 
i art. 7 w związku z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP. Działanie ustawodawcy powodu-
jące przerwanie funkcjonowania organu konstytucyjnego oznacza naruszenie zasady 
demokratycznego państwa prawnego oraz zasady legalizmu. Jednocześnie uniemoż-
liwia Radzie realizację zadań przypisanych przez ustrojodawcę na mocy art. 186 ust. 
1 Konstytucji oraz na podstawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przerwa-
nie ciągłości działania Rady godzi w jej niezależność, ponieważ ogranicza autonomię 
Rady wyrażająca się w kadencyjności jej wybranych członków. 

W doktrynie wskazywano, że kadencja wybieranych członków Rady „powin-
na być liczona indywidualnie”108, co znajduje potwierdzenie w praktyce. Nie jest 
też konieczne – w świetle art. 187 Konstytucji – by „wszyscy pochodzący z wy-
boru członkowie Rady byli wybierani w jednym czasie”109. Tymczasem według 
Projektodawcy celem nowelizacji jest „wyraźne przesądzenie przez ustawodawcę 
indywidualnych kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów” po to, by 
usunąć „ewentualne wątpliwości interpretacyjne i zarzut niezgodności dotychcza-
sowej praktyki z ustawą” (s. 10 uzasadnienia). Ponadto „skrócenie obecnych in-
dywidualnych kadencji sędziów zasiadających w Radzie jest jedynym sposobem 

105 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 187..., s. 6.
106 Ibidem.
107 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 4/06.
108 Tak L. Garlicki, op. cit., s. 6.
109 Ibidem.
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wprowadzenia przewidzianego niniejszą ustawą nowego demokratycznego procesu 
wyborczego oraz zmienionego podziału mandatów w Radzie między poszczególne 
grupy sędziów” (s. 16 uzasadnienia). 

Z uzasadnienia projektu wynika więc, że w celu wprowadzenia indywidual-
nych kadencji członków Rady wybieranych spośród sędziów trzeba skrócić indy-
widualne kadencje sędziów zasiadających już w Radzie, co jest tezą wewnętrznie 
sprzeczną. Skrócenie kadencji wybranych członków Rady i jej Prezydium Projek-
todawca uzasadnia też potrzebą demokratyzacji procesu wyborczego, w wyniku 
którego wybierani są do Rady sędziowie. Realizacja tego celu nie ma jednak ta-
kiego oparcia w wartościach konstytucyjnych, które uzasadniałoby przerwanie 
ciągłości działania Rady jako organu konstytucyjnego, nieuchronne jako skutek 
zakończenia kadencji członków Rady wybieranych przez sędziów. Zmiana zasad 
wyborczych, arbitralnie narzucana Radzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
stanowi pretekst do przerwania ciągłości działania Rady i istotnie ogranicza jej 
zdolności do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jest to 
więc nieproporcjonalna ingerencja ustawodawcza, skoro dobro poświęcane – cią-
głość działania Rady – przeważa nad dobrem mającym według Projektodawcy pod-
legać ochronie, a więc nad demokratyzacją procedury wyboru członków Rady spo-
śród sędziów. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „ustawodawca może korzystać 
ze swych uprawnień w zakresie swobody regulacyjnej w sposób proporcjonalny. Nie 
może, bez należytej podstawy konstytucyjnej, ograniczać, utrudniać lub deformo-
wać, choćby pośrednio, działań jakichkolwiek podmiotów publicznych, podejmowa-
nych w granicach przyznanych im uprawnień konstytucyjnych”110. Zakwestionowane 
uregulowanie prawne art. 5 opiniowanego projektu ustawy jest nieproporcjonalne 
w rozumieniu art. 2 Konstytucji.

Krajowa Rada Sądownictwa jest organem o szczególnym znaczeniu dla urze-
czywistnienia prawa do sądu – w myśl art. 45 Konstytucji – niezależnego, bez-
stronnego i niezawisłego. Poszanowanie prawa do sądu wymaga od ustawodaw-
cy respektowania kadencji tego organu ze względu na konieczność zapewnienia 
ochrony jego niezależności w największym możliwym zakresie, w jakim należy 
zagwarantować przestrzeganie Konstytucji RP, by – stosownie do jej art. 8 ust. 1 – 
ustawa zasadnicza była najwyższym prawem. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „rzetelność i sprawność działania in-
stytucji publicznych w szczególności zaś tych instytucji, które zostały stworzo-
ne w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję, należy 
do wartości mających rangę konstytucyjną. Wynika to jasno z tekstu wstępu do 
Konstytucji (tzw. preambuły), w którym jako dwa główne cele ustanowienia Kon-
stytucji wymieniono: zagwarantowanie praw obywatelskich oraz zapewnienie rze-
telności i sprawności działania instytucji publicznych. Badanie tej działalności nie 

110 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 40/07.
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należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Może on natomiast, w ramach 
kompetencji opartej na art. 188 ust. 1 do 3 Konstytucji, oceniać, czy przepisy nor-
mujące działalność tych instytucji zostały ukształtowane w sposób umożliwiający 
ich rzetelne i sprawne działanie. Przepisy, których treść nie sprzyja rzetelności lub 
sprawności działania instytucji mających służyć ochronie praw konstytucyjnych 
stanowią zarazem naruszenie tych praw, a tym samym uzasadnione jest ich uzna-
nie za niezgodne z Konstytucją”111. A zatem art. 5 projektu dotyczący zakończenia 
kadencji jest niezgodny z art. 45 i 186 ust. 1 w związku z art. 2 i 187 ust. 3 Kon-
stytucji RP przez to że, narusza zasady państwa prawnego w zakresie konstytucyj-
nego prawa obywateli do sądu, niezależności którego i niezawisłości jego sędziów 
strzeże Krajowa Rada Sądownictwa jako organ, którego wybrani członkowie mają 
kadencję trwającą cztery lata niezależnie od woli ustawodawcy.

 Należy również podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej wyrażono już przekonanie – sformułowane na tle ustawowe-
go zakończenia kadencji węgierskiego inspektora ochrony danych osobowych – 
w myśl którego gdyby w Unii Europejskiej „każdemu państwu członkowskiemu 
przysługiwało prawo do zakończenia kadencji organu nadzorczego przed jej pier-
wotnie przewidzianym zakończeniem bez poszanowania zasad i gwarancji uprzed-
nio ustanowionych w tym celu we właściwych przepisach, zagrożenie tego rodzaju 
skróceniem kadencji ciążące na owym organie podczas wykonywania jego funkcji 
mogłoby prowadzić do pewnego rodzaju posłuszeństwa względem władzy poli-
tycznej, niezgodnego ze wskazanym wymogiem niezależności (...). Ma to miejsce 
nawet wówczas, gdy skrócona kadencja wynika z przekształcenia lub ze zmiany 
modelu, które powinny być zorganizowane w sposób zapewniający poszanowanie 
wymogów niezależności ustanowionych we właściwych przepisach’112. Wymóg 
niezależności Krajowej Rady Sądownictwa wynika z tego, że w myśl art. 186 Kon-
stytucji Rada ma stać na straży niezawisłości sądów i niezależności sędziów. Sama 
więc Rada musi dysponować – szczególnie w części, w jakiej składa się z sędziów 
pochodzących z wyboru – niezależnością przysługującą sądom. Zaprzeczeniem tej 
niezależności jest projektowany art. 5 otwierający perspektywę uzależnienia Rady 
od władzy politycznej przy pomocy przekształceń w jej funkcjonowaniu mających 
uzasadnić skrócenie kadencji wybranych do Rady sędziów oraz jej Prezydium. 

Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 8 
projektu w przypadku zgłoszenia się na stanowisko sędziowskie więcej niż jednego 
kandydata Rada przedstawia Prezydentowi co najmniej dwóch kandydatów z wnio-
skiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego.

Projektowane rozwiązanie jest niezgodne z art. 179 Konstytucji, w myśl któ-
rego sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa. Sposób powoływania na urząd sędziego, z punktu widzenia trój-

111 Ibidem.
112 Tak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w uzasadnieniu wyroku w sprawie C-288/12.
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podziału władzy, ma zasadnicze znaczenie, ponieważ w procesie podejmowania 
tych decyzji muszą być uwzględniane zasady niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów, a także odrębności władzy sądowniczej od innych władz. Konstytucja, po-
wierzając powołanie sędziów Prezydentowi, wymaga jednocześnie, by Prezydent 
działał na skonkretyzowany w odniesieniu do jednego kandydata wniosek Krajo-
wej Rady Sądownictwa. Takie rozwiązanie zapewnia właściwą równowagę między 
kompetencjami nominacyjnymi głowy państwa a zasadą niezależności sądów jako 
odrębnej władzy.

Konstytucja nie przewiduje dokonywania przez Prezydenta RP wyboru sędzie-
go, a jedynie powołanie, co oznacza brak wyboru, chyba że zostanie to wyraźnie 
wskazane w tekście Konstytucji; tego rodzaju wskazanie dotyczy Prezesa i Wice-
prezesa Trybunału Konstytucyjnego, których Prezydent RP powołuje spośród kan-
dydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjne-
go (art. 194 par. 2 Konstytucji). W art. 179 Konstytucja nie stanowi, ze Prezydent 
powołuje sędziów spośród kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Są-
downictwa, a więc powołanie, o którym mowa w tym przepisie nie oznacza wyboru 
dokonywanego przez Prezydenta, ale akceptację lub brak akceptacji dla wniosku 
przedstawionego przez Krajową Radę Sądownictwa.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „Konstytucja powierza Krajowej Ra-
dzie Sądownictwa prawo do występowania z wnioskiem – zatem przygotowania go 
w sposób zobiektywizowany. Prezydent nie ma ustawowego umocowania do pro-
cedowania w zakresie wniosku, gdyż zgodnie z art. 126 ust. 3 Konstytucji – Prezy-
dent wykonuje „swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji 
i ustawach”. Skoro ani Konstytucja, ani Prawo o ustroju sądów powszechnych nie 
zawierają żadnych postanowień regulujących sposób weryfi kowania przez Prezy-
denta wniosków Krajowej Rady Sądownictwa, to znaczy, że Prezydent nie może 
przeprowadzać żadnych czynności mających na celu weryfi kację takiego wnio-
sku”113. Tym bardziej brak obecnie ustawowych podstaw do weryfi kowania przez 
Prezydenta RP więcej niż jednego wniosku.

Wniosek, o którym mowa w art. 179 Konstytucji nie został w ustawie zasad-
niczej zdefi niowany, a zatem mamy do czynienia z zastanym pojęciem114 wniosku 
oznaczającym zwrócenie się do Prezydenta o powołanie konkretnej osoby na urząd 
sędziego nie zaś zwrócenie się do Prezydenta z kilkoma zbieżnymi wnioskami, 
z których należy wybrać jeden. 

W doktrynie wskazano, że swoboda działania Prezydenta w powoływaniu sę-
dziów „ogranicza się do zajęcia stanowiska wobec zaproponowanego kandydata”115. 
W art. 179 Konstytucja stanowi o powoływaniu na wniosek – liczba pojedyncza wska-

113 Tak w uzasadnieniu postanowienia w sprawie o sygn. Kpt 1/08.
114 Na temat pojęcia zastanego wypowiada się Trybunał Konstytucyjny w szczególności w wyroku 

w sprawie o sygn. K 24/02. 
115 Tak J. Ciapała, Prezydent w systemie ustrojowym Polski, Warszawa 1999, s. 304.
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zuje, ze chodzi o jeden wniosek, nie zaś o powoływanie w drodze wyboru spośród 
kilku wniosków. W świetle stanowiska doktryny „ostateczna decyzja o przedstawieniu 
wniosku prezydentowi pozostawiona jest uznaniu Krajowej Rady Sądownictwa”116, 
przy czym „akt Prezydenta RP ma w istocie charakter symboliczny w tym sensie, ze 
decyzje merytoryczne podejmuje Krajowa Rada Sądownictwa”117. Zdaniem doktryny 
„przepis art. 179 jest normą kompletną jeśli chodzi o określenie kompetencji Prezyden-
ta RP w zakresie powoływania sędziów, gdyż zostały w nim uregulowane wszystkie 
niezbędne elementy procedury nominacyjnej”118. Zmiana tej procedury proponowa-
na w projekcie oznacza w istocie nowelizację Konstytucji w ustawie zwykłej, co jest 
równoznaczne z pozbawieniem Konstytucji RP najwyższej mocy prawnej. Zarazem 
też następuje – wbrew art. 179 Konstytucji RP – ograniczenie uprawnień Krajowej 
Rady Sądownictwa, skoro według projektu to Prezydent RP będzie w istocie wybierał 
sędziów, nie zaś Rada. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „niekonstytucyjny jest 
przepis ustawy, którym ustawodawca, regulując konstytucyjne prawo uprawnionego, 
uzupełnia Konstytucję i dokonuje jej ograniczającego dointerpretowania z naruszeniem 
jej zasad. Przekroczenie swobody regulacyjnej ustawodawcy zwykłego jest w rozpa-
trywanym wypadku tym bardziej niedopuszczalne, że Krajowa Rada Sądownictwa, 
działając w składzie konstytucyjnie określonym, występuje wobec innych organów 
władzy publicznej jako niezależny organ konstytucyjny stojący na straży niezależno-
ści sądów i niezawisłości sędziów, będąc w tym zakresie jedną z głównych instytucji 
w systemie demokratycznego państwa prawnego”119. Zmieniając Konstytucję w dro-
dze ustawy – przez ograniczenie kompetencji Rady na rzecz Prezydenta RP – projekt 
narusza zasadę legalizmu wyrażoną w art. 7 ustawy zasadniczej, w myśl którego orga-
ny władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego w związku z zasadą legalizmu „nie ma wątpliwości, że Prezydent nie 
może dokonywać czynności składających się na wykonywanie kompetencji opiniowa-
nia kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego przyznanej Radzie. W płaszczyźnie 
prawnej Prezydent nie ma kompetencji do formułowania opinii alternatywnej w stosun-
ku do opinii wyrażonej przez Krajową Radę Sądownictwa; nie może wchodzić w jej 
kompetencje opiniodawcze. Krajowa Rada Sądownictwa nie może natomiast powołać 
sędziego. Są to bowiem różne akty, będące wykonaniem odmiennych kompetencji”120.

 W konkluzji należy stwierdzić, że projekt nie wypełnia wynikającego z art. 186 
i z preambuły Konstytucji RP obowiązku wyposażenia Krajowej Rady Sądownictwa 
w drodze ustawy w instrumenty niezbędne do sprawnego urzeczywistniania konsty-
tucyjnej powinności stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

116 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 179, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 
2005, t. IV, s. 4.

117 Tak M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 447.
118 Ibidem, s. 450.
119 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 36/01.
120 Tak w uzasadnieniu postanowienia w sprawie o sygn. Kpt 1/08.
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Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
(w wersji z dnia 22 lutego 2017 r.)

Niniejsza opinia dotyczy rządowego projektu projekcie ustawy o zmianie usta-
wy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (w wersji z dnia 
22 lutego 2017 r.).

Przed przystąpieniem do oceny poszczególnych rozwiązań zaproponowanych 
w przedstawionym projekcie w wersji z dnia 22 lutego 2017 r. należy zauważyć, 
że w znacznej mierze powtarza on propozycje zawarte w wersji z dnia 23 stycz-
nia 2017 r., która była przedmiotem opinii z dnia 30 stycznia 2017 r., znak BSA 
III-021-1917. W konsekwencji opinia ta, a zwłaszcza wyrażona w niej negatywna 
ocena planowanych zmian zachowuje aktualność w takim w zakresie, w jakim opi-
niowany obecnie stanowi powtórzenie projektu z dnia 23 stycznia 2017 r. 

Jedynie na marginesie powyższej opinii, jako nieuprawnione należy ocenić 
wyłączenie z udziału w procedurze zgłaszania kandydatur do Krajowej Rady Są-
downictwa, zwanej dalej „Radą”, ustawowych organów samorządu sędziowskie-
go. Należy bowiem zaznaczyć, że „stowarzyszenia zrzeszające sędziów”, którym 
projektodawca zamierza przyznać prawo wyrażania rekomendacji co do zgłasza-
nia kandydatów, są organizacjami społecznymi o charakterze dobrowolnym, które 
reprezentują jedynie ich członków, a nie całe środowisko sędziowskie. Nie spo-
sób także nie zauważyć, że użycie sformułowania „stowarzyszenia zrzeszające sę-
dziów” może prowadzić do wniosku, ią chodzi o wszelkie stowarzyszenia, wśród 
których członków jest przynajmniej dwóch sędziów. Projektowana ustawa nie wy-
maga bowiem, aby omawiane stowarzyszenia zrzeszały tylko i wyłączenie sędziów, 
ani nie przewiduje żadnych warunków dotyczących celów takich stowarzyszeń.

Jeżeli chodzi natomiast o zmiany w projekcie w wersji z dnia 22 lutego br. 
w stosunku do wersji z dnia 23 stycznia br., to w pierwszej kolejności należy zwró-
cić uwagę, że w projektowanym art. 37 ust. 2 ustawy nowelizowanej zrezygnowa-
no z obowiązku przedstawienia Prezydentowi RP więcej niż jednego kandydata 
z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu sędziego, jeżeli na to stanowisko 
zgłosił się więcej niż jeden kandydat. Zmianę tę należy ocenić zdecydowanie po-
zytywnie, zwłaszcza w kontekście zastrzeżeń, jakie pod jej pod adresem sformuło-
wano w opinii z dnia 30 stycznia 2017 r. Należy jednak zauważyć, że uzasadnienie 
projektu w dalszym ciągu zawiera obszerną argumentację dotyczącą przedstawie-
nia Prezydentowi przez KRS co najmniej dwóch kandydatów.

Po drugie, w wersji z dnia 22 lutego 2017 r. zrezygnowano z przyznania Mar-
szałkowi Sejmu kompetencji do dokonywania oceny i wyboru kandydatur zgłoszo-
nych przez podmioty wymienione w projektowanym art. 11 ust. 2, które zostaną 
poddane pod głosowanie Sejmu. W opiniowanej wersji projektu Marszałek Sejmu 
miałby bowiem obowiązek przedstawienia Sejmowi wszystkich zgłoszonych kan-
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dydatur. Nie wydaje się, aby taka zmiana usuwała zasadniczy mankament propono-
wanej procedury wyboru członków Rady, będących sędziami, jakim jest powierze-
nie tej kompetencji Sejmowi, o czym była mowa w opinii z dnia 30 stycznia 2017 r.

Po trzecie, w wersji z dnia 22 lutego 2017 r. przewiduje się uchylenie art. 14 
ust. 1 pkt 4 nowelizowanej ustawy. Ten ostatni stanowi, że mandat wybranego 
członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie powołania sędziego na inne 
stanowisko sędziowskie; nie dotyczy to przypadku powołania sędziego sądu rejo-
nowego na stanowisko sędziego sądu okręgowego, sędziego wojskowego sądu gar-
nizonowego na stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego albo sędziego 
wojewódzkiego sądu administracyjnego na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. W tym zakresie projektodawca nie przedstawia jednak żadne-
go uzasadnienia, co w istocie uniemożliwia rzetelną ocenę takiego rozwiązania. 
Tymczasem omawiana propozycja może prowadzić do zaprzeczenia podstawo-
wego celu wprowadzanych zmian, jaki deklaruje projektodawca, tj. zapewnienia 
reprezentatywności wszystkich grup sędziów w składzie Rady. Pomijając bowiem 
fakt, że projektowana ustawa nie przewiduje jakichkolwiek gwarancji odnoszących 
się ilości członków Rady reprezentujących poszczególne grupy sędziów orzekają-
cych w sądach różnych typów i szczebli, należy zauważyć, że każdorazowo powo-
łanie na inne stanowisko sędziowskie powoduje zmianę proporcji w tym zakresie, 
oddalając skład Rady od stanu, który projektodawca uznaje za pożądany. 

Po czwarte, wersja z dnia 22 lutego 2017 r., odmiennie niż wersja z dnia 
23 stycznia 2017 r., określa skutki wydania przez dwa projektowane Zgromadzenia 
Rady rozbieżnych ocen o kandydacie na stanowisko sędziowskie lub asesorskie. 
Obecnie w projektowanym art. 31b ust. 2 proponuje się, aby w takiej sytuacji, 
Zgromadzenie, które wydało pozytywną opinię mogło skierować kandydaturę do 
rozpatrzenia przez Radę w pełnym składzie. Jednocześnie zastrzega się jednak, że 
w takim przypadku wydanie pozytywnej opinii wymagałoby 17 głosów, w tym 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego oraz 15 członków będących sędziami. Oznacza to w istocie wymóg jed-
nomyślności wszystkich sędziów zasiadających w Radzie, co – z uwagi na trud-
ność osiągniecia takiego konsensu – potwierdza jedynie przyznanie wpływu na 
obsadzenie każdego wolnego stanowiska sędziowskiego każdorazowej większości 
parlamentarnej. Takie rozwiązanie wydaje się wątpliwe w świetle zasady podziału 
i równowagi władz (art. 10 Konstytucji RP), gdyż zgodnie z tą zasadą żadna z wy-
mienionych tam władz nie powinna mieć wpływu dominującego. 

Po piąte, w przeciwieństwie do wersji z dnia 23 stycznia br., w wersji z dnia 
22 lutego 2017 r., proponuje się zmianę niektórych regulacji dotyczących instytucji 
stanu spoczynku sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz osób, do 
których przepisy te stosuje się odpowiednio, w tym prokuratorów. Istota projekto-
wanej zmiany sprowadza się do obniżenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
za wysługę lat do 50% w przypadku przeniesienia sędziego w stan spoczynku, 
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jeżeli z powodu choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie pełnił 
służby przez okres roku, bądź jeżeli nie poddał się bez uzasadnionej przyczyny, 
na żądanie uprawnionych podmiotów, badaniu zdolności do pełnienia urzędu. Pro-
jektodawca wskazuje w tym zakresie, że „nie można akceptować stanu, w którym 
z samego faktu niezdolności do pracy dłuższej niż rok sędziemu przysługuje prawo 
do ubiegania się o skorzystanie z prawa przejścia w stan spoczynku i w konse-
kwencji pobierania dożywotniego uposażenia z tego tytułu w pełnej wysokości – 
bez uzyskania orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
stwierdzającego trwałą niezdolność do pełnienia obowiązków sędziego”. Nie negu-
jąc całkowicie zasadności różnicowania wysokości uposażenia w stanie spoczynku 
w określonych sytuacjach, należy jednak podkreślić, że w sytuacjach, których – 
zgodnie z projektem – dotyczyć ma obniżenie uposażenia, przeniesienie sędziego 
w stan spoczynku jest fakultatywne, a decyzję w tym zakresie podejmuje decyzję 
Krajowa Rada Sądownictwa, która może nie uwzględnić wniosku sędziego, bądź 
innego uprawnionego podmiotu. Nie wydaje się zatem, aby można było podzielić 
zarzut projektodawcy, że obecne regulacje umożliwiają nadużywanie rzez sędziów 
przywilejów wynikających z prawa do stanu spoczynku. 

Po szóste, projekt w wersji z dnia 22 lutego 2017 r. przewiduje skrócenie za-
proponowanego w wersji z 23 stycznia 2017 r. okresu, po upływie którego miałaby 
nastąpić wygaśnięcie mandatu członków Rady będących sędziami (z 90 do 30 dni). 
Istotnemu skróceniu miałyby podlegać także terminy w procedurze wyboru nowych 
członków Rady. Pomijając wyrażone w opinii z dnia 30 stycznia 2017 r. zastrzeżenia 
odnoszące się do propozycji skrócenia kadencji obecnych członków Rady wybra-
nych spośród sędziów, należy podkreślić, że w omawianym zakresie projektodawca 
nie przedstawił żadnego uzasadnienia. W szczególności nie wyjaśniono, jakie oko-
liczności zaszły po opublikowaniu projektu w wersji z dnia 23 stycznia 2017 r., które 
wskazywałyby na konieczność tak istotnego skrócenia ww. terminów. 

Po siódme, projektodawca proponuje skrócenie kadencji rzecznika odpowie-
dzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz 
rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów wojskowych. Miałoby 
ona wygasnąć po 30 dniach od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. 

W tym zakresie również nie przedstawiono żadnego uzasadnienia tak poważnej 
zmiany, a przepis przewidujący wygaśnięcie kadencji wspomnianych rzeczników 
dyscyplinarnych został umieszczony w tej samej jednostce redakcyjnej, w której 
przewiduje się wygaśnięcie mandatu członków Rady wybranych spośród sędziów. 
W odniesieniu do rzeczników nie znajdują jednak, niezależnie od ich oceny, powo-
ływane przez projektodawcę argumenty odwołujące się do niezbędności wygasze-
nia mandatów członków Rady dla wprowadzenia nowych zasad ich wyboru. Tym 
samym celowość proponowanego rozwiązania wydaje się wątpliwa i enigmatyczna.

Na marginesie warto też podkreślić, że powoływany w uzasadnieniu projektu 
(w kontekście wygaśnięcia kadencji członków Rady) wyrok Trybunału Konstytu-
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cyjnego z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. K 25/07, dotyczył wyłączenia możliwości 
pełnienia funkcji Członka Krajowej Rady Sądownictwa przez prezesów i wicepre-
zesów sądów powszechnych, a więc ograniczeń nakładanych na członków orga-
nów konstytucyjnych w trakcie kadencji, a nie skrócenia tej ostatniej. Wyrok ten 
nie może być zatem powoływany jako uzasadnienie dopuszczalności wygaśnięcia 
mandatów członków Rady przez upływem czteroletniej kadencji.

Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

1. Uwagi ogólne

Projektowana nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw przewiduje realizację kilku zasadniczych celów, 
a w szczególności – jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu – zakłada: 
– zmianę modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku 

zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk związa-
nych z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom po-
wszechnym, 

– wprowadzenie nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad 
działalnością administracyjną sądów w postaci oceny informacji rocznych skła-
danych przez prezesów sądów wszystkich szczebli oraz w postaci zwrócenia 
uwagi na nieprawidłowości w zakresie działalności administracyjnej, 

– wprowadzenie, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom 
oraz zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami, dla zapewnienia 
równego i sprawiedliwego obciążenia praca kadry orzeczniczej sądów oraz za-
gwarantowania bezstronności stronom postępowań, 

– wprowadzenie zmian modelu wizytacji w wydziałach sądów powszechnych 
w tym poprzez odejście od zasady przeprowadzania wizytacji w każdym wy-
dziale sądu w równym odstępie co cztery lata bez względu na wyniki staty-
styczne pracy danego wydziału czy ocenę działalności administracyjnej prze-
wodniczącego wydziału lub prezesa sądu, 

– poszerzenie zakresu możliwości korzystania z instytucji zwrócenia uwagi sędzie-
mu pełniącemu funkcję związaną z wykonywaniem czynności administracyjnych, 

– odejście od dotychczasowego systemu oceny pracy i planowania rozwoju za-
wodowego sędziego,

– umożliwienie nabywania prawa do przejścia w stan spoczynku przez sędziów-
-kobiety (a w konsekwencji także prokuratorów-kobiety) w wieku odpowiada-
jącym powszechnemu wiekowi emerytalnemu, to jest 60 lat, 

– wprowadzenie instytucji urlopu rehabilitacyjnego sędziego, jako okresu, w któ-
rym możliwe będzie przywrócenie pełnej zdolności sędziego do pełnienia obo-
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wiązków służbowych, po okresie nieobecności w pracy z powodu choroby 
lub utraty sił oraz modyfi kacji rozwiązań dotyczących przechodzenia w stan 
spoczynku bez uzyskania orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o trwałej niezdolności do pełnienia urzędu sędziego,

– wprowadzenie możliwości delegacji sędziego także do Ministerstwa Spraw Za-
granicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP,

– zmianę przesłanek uprawniających do powołania na stanowisko sędziego sądu 
apelacyjnego nakierowana na odejście od wymogu stażu zawodowego w sądzie 
okręgowym, 

– doprecyzowanie zasad składania przez sędziów (i prokuratorów) oświadczeń 
o stanie majątkowym, poszerzenia zakresu informacji zawartych w oświadcze-
niu, a także zobowiązanie do składania oświadczeń o stanie majątkowym dy-
rektorów i zastępców dyrektorów sądów,

– wprowadzenie instytucji koordynatorów do spraw współpracy międzynarodo-
wej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach cywilnych i karnych 
w celu usprawnienia praktykę wymiany informacji i doświadczeń dotyczących 
współpracy międzynarodowej i praw człowieka oraz 

– zwiększenie efektywności wykorzystywania środków gromadzonych w ramach 
świadczeń pieniężnych zasądzanych od sprawców przestępstw na fundusz ce-
lowy (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) 
określony w ustawie.
Przed przystąpieniem do analizy projektowanych zmian należy zwrócić uwagę, 

że ze względu na ich rangę, a przede wszystkim zakres, uchwalenie projektowanej 
ustawy powinno zostać poprzedzone szerokimi konsultacjami ze środowiskiem sę-
dziowskim. Przyczyniłoby się to z pewnością do lepszego zdiagnozowania proble-
mów wymiaru sprawiedliwości oraz stwarzało większe możliwości dyskusji i wy-
miany argumentów. Tymczasem wykorzystanie tzw. poselskiej ścieżki legislacyjnej 
skutkuje pominięciem etapu konsultacji międzyresortowych i publicznych. Taki 
stan rzeczy budzi poważne zastrzeżenia, zwłaszcza, że szereg proponowanych roz-
wiązań wywołuje wątpliwości co do ich zgodności z zasadą podziału i równowagi 
władz, która w przypadku władzy sądowniczej odgrywa przecież szczególną rolę. 
O ile bowiem w odniesieniu do władzy ustawodawczej lub wykonawczej wystę-
puje zjawisko przecinania się kompetencji władz, o tyle dla władzy sądowniczej 
charakterystyczne jest jej odseparowanie od pozostałych władz, co jest silnie ak-
centowane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (por. orzeczenia Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 21 listopada 1994 r., K 6/94, OTK 1994, cz. II, poz. 39; 
z dnia 22 listopada 1995 r., K 19/95, OTK ZU 95, nr 3, poz. 35; wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 1999 r., K 8/99, OKT ZU 1999, nr 3, poz. 41; 
z dnia 29 listopada 2005 r., P 16/04, OTK ZU 1995, nr 10 A, poz. 119). 

Należy przypomnieć, że statuowana w treści art. 173 Konstytucji RP odrębność 
i niezależność sądów zakłada oddzielenie sądownictwa od innych władz, co ma 
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zapewnić sądom pełną niezależność w zakresie rozpoznawania spraw i orzekania. 
Odrębność ta winna być rozumiana jako odrębność organizacyjna, co oznacza, że 
władza sądownicza jest osobną, autonomiczną strukturą organizacyjną w systemie 
organów państwa, posiadającą odrębność funkcjonalną, a zatem na wymierzanie 
sprawiedliwości w ramach władzy sądowniczej nie ma wpływu ani władza usta-
wodawcza, ani wykonawcza. Te dwie ostatnie władze nie mogą więc sprawować 
wymiaru sprawiedliwości ani wkraczać w te dziedziny, w których sędziowie są 
niezawiśli. Żadna z tych władz „nie może ingerować w sprawy struktury, składu 
lub działania władzy sądowniczej, chyba że wyjątki dotyczą wypadków określo-
nych w Konstytucji” (por. wyrok z 19 lipca 2005 r., sygn. K 28/04, OTK-A 2005, 
nr 7, poz. 81).

Przejawem powiązania o charakterze funkcjonalnym między władzą sądow-
niczą a władzą wykonawczą, mającego swoje źródło w ustawie, jest sprawowa-
nie przez Ministra Sprawiedliwości jako organ władzy wykonawczej nadzoru 
administracyjnego nad sądami powszechnymi (zob. wyrok z 19 lipca 2005 r., 
sygn. K 28/04, OTK-A 2005, nr 7, poz. 81; wyrok TK 15 stycznia 2009 r., 
sygn. K 45/07, OTK-A 2009, nr 1, poz. 3). Powiązania funkcjonalne między wła-
dzą sądowniczą a organami pozostałych władz mają jednak swoje granice. Inne 
władze nie mogą bowiem wkraczać w sferę sędziowskiego orzekania. Rozstrzy-
gnięcia o prawach i obowiązkach jednostek lub osób prawnych w konkretnych 
sprawach należą do wyłącznej kompetencji sądownictwa (zob. wyrok TK z 19 lipca 
2005 r., sygn. K 28/04, OTK-A 2005, nr 7, poz. 81; wyrok TK z 15 stycznia 2009 r., 
sygn. K 45/07, OTK-A 2009, nr 1, poz. 3; 7 listopada 2013 r., sygn. K 31/12, OTK-
-A 2013, nr 8, poz. 121). Nie może zatem naruszać niezależności sądów, która jest 
gwarancją niezawisłości sędziów, gdyż wszelkie zmiany ograniczające niezależno-
ści sądów oddziaływają negatywnie na niezawisłość sędziów. Zasada niezależności 
sądów i zasada niezawisłości sędziów są ze sobą ściśle związane. Wykluczają one 
wszelkie formy oddziaływania na działalność orzeczniczą sądów zarówno ze stro-
ny innych organów władzy publicznej jak i ze strony innych podmiotów. W pojęciu 
niezawisłości sędziów, nacisk jest położony na brak uzależniania sędziów w ich 
działalności orzeczniczej od czynników innych niż tylko wymagania wynikające 
z prawa. Niezawisłość sędziowska należy do istoty prawidłowego wykonywania 
zawodu sędziego i w tym znaczeniu jest również gwarancją praw i wolności oby-
watelskich. Szczególną postacią sprzeniewierzenia się obowiązkom łączącym się 
z zasadą niezawisłości jest naruszenie obowiązku zachowania przez sędziego bez-
stronności, co może m.in. polegać na dostosowywaniu treści wydawanych orze-
czeń do sugestii czy poleceń przekazywanych sędziemu z zewnątrz (zob. wyrok 
z 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 52).
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2. Uwagi szczegółowe

Projekt ustawy zmienia diametralnie model powoływania prezesów sądów oraz 
wiceprezesów sądów, zakładając stworzenie „jednowładztwa” Ministra Sprawie-
dliwości w zakresie obsady stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów powszech-
nych. Projektowane regulacje przewidują odstąpienie od dotychczasowego modelu 
powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych po uzyskaniu opinii 
zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji – w przypadku stanowiska prezesa sądu 
apelacyjnego lub zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu – w przypadku stano-
wiska prezesa sądu okręgowego, a w przypadku negatywnej opinii tych organów 
samorządu sędziowskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądow-
nictwa. Z kolei negatywna opinia Rady w obecnym stanie prawnym uniemożliwia 
powołanie na stanowisko prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego kandydata 
wybranego przez Ministra Sprawiedliwości. Wedle proponowanych przepisów Mi-
nister Sprawiedliwości będzie powoływał prezesów sądów apelacyjnych i okręgo-
wych bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek opinii o ich kandydaturach. Jed-
nocześnie Minister Sprawiedliwości, po dokonaniu powołania, będzie dokonywał 
prezentacji powołanych prezesów właściwym organom samorządu sędziowskiego 
– odpowiednio zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji oraz zgromadzeniu ogól-
nemu sędziów okręgu. Ponadto, projekt zakłada wzmocnienie nadzoru zewnętrz-
nego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, odstąpienie od zasady po-
woływania prezesa sądu rejonowego przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego 
z zastosowaniem tożsamej procedury opiniowania kandydata, jak w przypadku 
kandydatów na prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, na rzecz powołania 
go przez Ministra Sprawiedliwości i prezentowania jego osoby (przez Ministra 
Sprawiedliwości, ewentualnie prezesa przełożonego sądu apelacyjnego albo okrę-
gowego) zebraniu sędziów danego sądu rejonowego. 

Tożsame zmiany zaproponowano w odniesieniu do powoływania wicepreze-
sów sądów. Zrezygnowano bowiem z zasięgania opinii właściwych kolegiów są-
dów o kandydatach oraz opinii prezesa sądu apelacyjnego w odniesieniu do kandy-
data na wiceprezesa sądu okręgowego oraz prezesa sądu okręgowego w odniesieni 
do kandydata na wiceprezesa sądu rejonowego. Poszerzono przy tym przesłanki 
podmiotowe, jakie spełniać muszą kandydaci, spośród których dojść może do wy-
boru wiceprezesa, zastępując związanie koniecznością wyboru sędziego danego 
sądu, możliwością wyboru sędziego dowolnego sądu apelacyjnego lub okręgowe-
go, w odniesieniu do stanowiska wiceprezesa sądu apelacyjnego, sędziego dowol-
nego sądu apelacyjnego, okręgowego lub rejonowego, w odniesieniu do stanowiska 
wiceprezesa sądu okręgowego oraz sędziego dowolnego sądu okręgowego lub rejo-
nowego, w odniesieniu do stanowiska wiceprezesa sądu rejonowego. Opiniowana 
ustawa zakłada także powierzenie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do po-
wołania wiceprezesa sądu rejonowego, co obecnie zastrzeżone jest do kompetencji 
prezesa właściwego sądu apelacyjnego (projektowany art. 25 § 2 ustawy o ustroju 
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sądów powszechnych). Oznacza to zastąpienie pośredniego nadzoru nad powoły-
waniem prezesów sądów rejonowych przez prezesa sądu apelacyjnego nadzorem 
bezpośrednim Ministra Sprawiedliwości. 

W tym kontekście szczególnego podkreślenia wymaga, że w świetle dotych-
czasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego „Minister Sprawiedliwości, 
jako administrator wszystkich sądów, musi mieć istotny udział także w procesie po-
woływania prezesów sądów, ale jego głos nie może być jednak dominujący”, gdyż 
naruszałoby to zasadę niezależności sądu. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu 
z 9 listopada 1993 r., akt K. 11/93, OTK, cz. II, s. 350 i n., stwierdził niezgod-
ność z zasadą podziału władzy i niezależności sądów przepisów ustawy o ustroju 
sądów powszechnych z 1985 r., które przyznawały ministrowi: 1) prawo powoły-
wania i odwoływania prezesów sądów apelacyjnych i wojewódzkich po zasięgnię-
ciu niewiążącej opinii zgromadzenia ogólnego sędziów danego sądu, która stawa-
ła się wiążąca dopiero, gdy zgromadzenie ogólne sędziów danego sądu wyraziło 
sprzeciw wobec kandydata na prezesa większością dwóch trzecich głosów, a także 
2) prawo powoływania i odwoływania wiceprezesów sądów apelacyjnych i woje-
wódzkich oraz prezesa i wiceprezesa sądu rejonowego z wyłączeniem jakiegokol-
wiek, choćby niewiążącego, udziału samorządu sędziowskiego w procesie powoły-
wania i odwoływania tychże podmiotów. Trybunał Konstytucyjny podkreślił przy 
tym, że nie da się jednoznacznie oddzielić funkcji orzeczniczej i administracyjnej 
pełnionych przez prezesów i wiceprezesów sądów. W strukturze organizacyjnej 
sądu znajdują się bowiem takie stanowiska, które choć z natury mają charakter ad-
ministracyjny, są jednak powiązane z kompetencjami do działań wpływających na 
jurysdykcję. Pozycja prezesa sądu w ramach samorządu sędziowskiego jest na tyle 
istotna, iż trudno byłoby przyjąć, że sprawuje on wyłącznie czynności z zakresu 
administracji sądowej. W jego wypadku funkcje administracyjne i jurysdykcyjne 
stykają się ze sobą. Prezesi i wiceprezesi sądów to osoby, które wykonują zarówno 
zadania w ramach wymiaru sprawiedliwości, jak i zajmują się administrowaniem 
sądami. Dualizm kompetencji prezesów i wiceprezesów sądów sprawia, że powin-
no się stworzyć gwarancje, żeby osoby te mogły wykonywać swoje kompetencje 
w zakresie administrowania w taki sposób, by ich działalność nie wpływała na 
sferę orzecznictwa i niezależność sądownictwa. Dlatego też w celu zagwaranto-
wania niezależności sądów konieczne jest zapewnienie w ustawie odpowiedniego 
udziału samorządu sędziowskiego podczas powoływania i odwoływania prezesów 
sądów. Oddanie w tym wypadku kompetencji do powoływania i odwoływania pre-
zesa w ręce organu administracji dopuszcza nieograniczony wpływ organu admi-
nistracyjnego na czynności jurysdykcyjne przez obsadzanie stanowiska, z którym 
wykonywanie tych czynności jest związane. 

Wskazana myśl została rozwinięta w wyroku z 18 lutego 2004 r. (sygn. K 12/03, 
OTK-A 2004, nr 2, poz. 8), w którym Trybunał Konstytucyjny oceniał zgodność 
z Konstytucją z 1997 r. nowych mechanizmów powoływania prezesów i wicepre-
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zesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz odwoływania prezesów i wicepre-
zesów wszystkich sądów powszechnych. Trybunał uznał, że prezes i wiceprezes 
sądu zostali wyposażeni w kompetencje w sferze wykonywania zadań przez sądy 
(np. ustalanie czynności sędziów i zasad przydziału im spraw), stąd nieograniczony 
wpływ Ministra Sprawiedliwości na obsadę tych stanowisk lub na faktyczne wy-
konywanie ich zadań przez osoby wyznaczone jedynie przez organ władzy wyko-
nawczej może powodować nieuprawniony wpływ ministra, za pośrednictwem tak 
wyznaczonego sędziego na prezesa, na działalność orzeczniczą. Również w tym 
orzeczeniu Trybunał wskazał, że „aby zagwarantować niezależność sądów, ko-
nieczne jest zapewnienie w ustawie odpowiedniego udziału samorządu sędziow-
skiego podczas powoływania prezesa, choćby w formie możliwości wydania przez 
odpowiedni organ władzy sądowniczej negatywnej opinii”.

Sprawowanie funkcji prezesa oraz wiceprezesa sądu przez osobę powołaną 
w drodze wyłącznej decyzji ministra bez jakiegokolwiek, nawet minimalnego, 
wpływu samorządu sędziowskiego, budzi istotne zastrzeżenia z punktu widzenia 
zasady równowagi pomiędzy władzami, która wynika bezpośrednio z art. 10 ust. 1 
Konstytucji RP. Jak słusznie wskazuje bowiem B. Banaszak, wątpliwa z punktu wi-
dzenia Konstytucji RP jest sytuacja w której Minister Sprawiedliwości może, „po-
przez decyzje kadrowe, istotnie wpływać na działalność sądów, pośrednio także na 
orzeczniczą, powołując na prezesów osoby o określonych poglądach. Oczywiście 
wcale tak nie musi być, ale już samo stworzenie w ustawie takich mechanizmów 
powoduje realne zagrożenie dla realizacji zasad konstytucyjnych (zob. B. Bana-
szak, Uwagi o zgodności z Konstytucją znowelizowanego prawa o ustroju sądów 
powszechnych, Przegląd Sejmowy 2012, nr 5, s. 76). Projektowana ustawa zmierza 
zaś do osiągnięcia właśnie takiego stanu rzeczy. Budzi to zastrzeżenia tym bardziej, 
że projektowane przepisy art. 23–25 p.u.s.p. dalekie są od transparentności zasad 
powoływania prezesów sądów oraz przejrzystości kryteriów nominacyjnych. Przy-
znają w istocie Ministrowi Sprawiedliwości dyskrecjonalną władzę przy powoły-
waniu prezesów i wiceprezesów sądów będących organami władzy sądowniczej, 
co ewidentnie narusza konstytucyjną zasadę niezależności sądów.

W projektowanym art. 27 p.u.s.p., przewidziano zmianę zasad odwoływania 
prezesów i wiceprezesów sądów poprzez doprecyzowanie katalogu przesłanek 
uprawniających Ministra Sprawiedliwości do wydania decyzji w tym przedmiocie. 
Obok dotychczasowej przesłanki rażącego niewywiązywania się z obowiązków 
służbowych proponuje się wprowadzenie w art. 27 § 1 pkt 1 p.u.s.p. możliwości 
odwołania również w sytuacji uporczywego niewywiązywania się z obowiązków 
służbowych. W tym drugim przypadku odwołanie prezesa sądu będzie dopusz-
czalne w razie stwierdzenia niewykonywania obowiązków służbowych w sposób 
powtarzający się, w szczególności w razie celowego ignorowania wyraźnych za-
rządzeń nadzorczych wydawanych w ramach nadzoru zewnętrznego lub wewnętrz-
nego. Projekt przewiduje też możliwość odwołania prezesa sądu w razie stwier-



160

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

dzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru 
administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych (art. 27 § 1 
pkt 3 p.u.s.p.). Efektywność działań prezesa podlegać będzie weryfi kacji w szcze-
gólności w ramach dokonywania ocen informacji rocznych o działalności sądów, 
co przewiduje się w projekcie w ramach nowelizacji art. 37g § 1 pkt 1 p.u.s.p. 
i art. 37h p.u.s.p. Projekt przewiduje także rezygnację z wiążącego charakteru ne-
gatywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie zamiaru odwołania 
prezesa lub wiceprezesa sądu, co w sposób znaczący wzmacnia pozycję Ministra 
Sprawiedliwości w zakresie realizacji tzw. nadzoru zewnętrznego nad sądami oraz 
pozostaje w jawnej sprzeczności z art. 10 i 173 Konstytucji RP. 

Obecne regulacje odnoszące się sprzeciwu Krajowej Rady Sądownictwa zostały 
wprowadzone do porządku prawnego ustawą z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów 
wojskowych (Dz. U. Nr 185, poz. 1907), wykonującą wyrok TK z dnia 18 lutego 
2004 r. (K 12/03, OTK-A 2004, nr 2, poz. 8). W powołanym wyroku stwierdzono, 
że przepis art. 27 u.s.p., w części w jakiej upoważnia Ministra Sprawiedliwości, 
pomimo negatywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, do odwołania prezesa 
sądu w toku kadencji, gdy dalsze pełnienie jego funkcji z innych powodów, niż 
niewywiązywanie się z obowiązków służbowych, nie da się pogodzić z dobrem 
wymiaru sprawiedliwości, jest niezgodny z art. 10 i art. 173 Konstytucji. W uzasad-
nieniu wskazanego judykatu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że umożliwienie 
podjęcia decyzji przez Ministra Sprawiedliwości „o odwołaniu prezesa także wte-
dy, kiedy opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest negatywna (…) może prowadzić 
w konsekwencji do naruszenia niezależności sądu, a jest to – obok gwarancji nie-
zawisłości sędziowskiej (art. 178 Konstytucji), drugie podstawowe kryterium okre-
ślające pozycję władzy sądowniczej w systemie organów państwowych (art. 173). 
Nie można tu pomijać faktu, że do kompetencji prezesa sądu należą, jak wskazy-
wano, nie tylko funkcje z zakresu administracji sądowej, ale także pewne funkcje 
jurysdykcyjne zastrzeżone ustawowo dla prezesa sądu (np. związane z przydziałem 
spraw poszczególnym sędziom)”. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego kompeten-
cja Ministra Sprawiedliwości do odwołania prezesa sądu z powodu tego, że dal-
szego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z „dobrem wymiaru sprawiedliwości” 
stanowi przykład ryzyka nadmiernego i arbitralnego wkraczania organu władzy 
wykonawczej w obszar funkcjonowania sądu. Pojęcie to jest bowiem klasyczną 
klauzulą generalną, o niewyraźnie zakreślonych konturach znaczeniowych. Dobro 
wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza „jako przesłanka samodzielna, (…) obejmu-
je elementy niezwiązane wprost z oceną postępowania osoby odwoływanej, ale 
przede wszystkim te, które związane są z zewnętrznym oglądem wymiaru spra-
wiedliwości, z okolicznościami, które pośrednio mogą rzucać cień na osobę spra-
wującą daną funkcję i podważać zaufanie określonej społeczności do sądu. Nacisk 
jest tu położony wyraźnie nie tyle na subiektywną naganność postępowania takiej 
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osoby, ale na okoliczności nie do końca wymierne i weryfi kowalne, które jednak 
w opinii publicznej mogą wytwarzać niekorzystny obraz wymiaru sprawiedliwości. 
(…) Owa niewymierność stosowanych kryteriów jest w sposób konieczny wkom-
ponowana w istotę tej klauzuli w tym właśnie celu, aby maksymalnie gwarantować 
obiektywny obraz instytucji wymiaru sprawiedliwości jako instytucji zaufania pu-
blicznego w sytuacjach, które nie dadzą się precyzyjnie normatywnie opisać i prze-
widzieć. Jednocześnie jednak z tych powodów dyskrecjonalność decyzji organu 
podejmującego decyzję w oparciu o tę przesłankę jest bez porównania większa, co 
może prowadzić do nadmiernie szerokiego czy wręcz arbitralnego wykorzystywa-
nia tej przyczyny odwołania prezesa sądu” (por. wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., 
K 12/03, OTK-A 2004, nr 2, poz. 8). Wywody te pozwalają twierdzić, że przyjęcie 
proponowanych rozwiązań lokujących decyzję o odwołaniu prezesa i wiceprezesa 
sądu w ramach uprawnień organu władzy wykonawczej narusza zasadę niezależno-
ści sądu. Za taką tezą przemawia nie tylko projektowany tryb (bez uwzględnienia 
stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa) lecz także podjęcie decyzji o odwołaniu 
prezesa i wiceprezesa na podstawie niedookreślonych i nie w pełni weryfi kowal-
nych przesłanek jakimi są: „dobro wymiaru sprawiedliwości” oraz „szczególnie 
niska efektywność działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub 
organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych”.

Trzeba przy tym podkreślić, że prezes i wiceprezes sądu, zgodnie z projekto-
waną ustawą, nadal będą wyposażeni w kompetencje w sferze wykonywania za-
dań przez sądy (np. ustalanie przydziału sędziów do poszczególnych wydziałów, 
czy sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych 
w przydziale spraw). W tym kontekście nieograniczony wpływ Ministra Sprawie-
dliwości na obsadę tych stanowisk, a także potencjalne wywieranie presji na wy-
konywanie ich zadań poprzez groźbę odwołania ze stanowiska może powodować 
nieuprawniony wpływ ministra, za pośrednictwem tak wyznaczonego sędziego na 
prezesa, na działalność orzeczniczą. Aby zagwarantować niezależność sądów, ko-
nieczne jest zapewnienie w ustawie odpowiedniego udziału samorządu sędziow-
skiego w procesie odwołania prezesa, choćby w formie możliwości wydania przez 
odpowiedni organ władzy sądowniczej negatywnej opinii. 

Szczególnie krytycznie należy w tym kontekście ocenić propozycję przyznania 
Ministrowi Sprawiedliwości kompetencji do odwołania, w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, prezesów i wicepre-
zesów sądów powszechnych powołanych na podstawie dotychczasowych przepi-
sów bez zachowania jakichkolwiek wymogów, także tych przewidzianych w omó-
wionych wyżej przepisach (zob. projektowanym art. 18 ust. 1).

Pomijając fakt, że w uzasadnieniu przedłożonego do zaopiniowania projektu nie 
wskazano żadnych argumentów mogących uzasadniać projektowane rozwiązanie, wy-
wołuje ono istotne zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Artykuł 18 ust. 1 projektowanej 
ustawy umożliwi bowiem podjęcie przez Ministra Sprawiedliwości decyzji o odwoła-
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niu prezesa w sposób całkowicie arbitralny, bez spełnienia jakichkolwiek przesłanek 
merytorycznych. Takie rozwiązanie, w świetle powyższych wywodów i jednoznaczne-
go stanowiska Trybunału Konstytucyjnego prowadzić będzie w konsekwencji do naru-
szenia niezależności sądu. Nie można tu pomijać faktu, że do kompetencji prezesa sądu 
należą, jak wskazywano, nie tylko funkcje z zakresu administracji sądowej, ale także 
pewne funkcje jurysdykcyjne zastrzeżone ustawowo dla prezesa sądu (np. związane 
z przydziałem spraw poszczególnym sędziom – zob. projektowany art. 47a § 3). 

Jak trafnie stwierdził Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 9 listopada 
1993 r., K. 11/93, OTK 1993, część II, poz. 37, „jeżeli stanowisko prezesa łączy 
się z wykonywaniem czynności jurysdykcyjnych to oddanie kompetencji do po-
woływania i odwoływania prezesa w ręce organu administracyjnego narusza zasa-
dę niezależności sądu”. Pogląd ten sformułowany, wprawdzie na tle innego stanu 
prawnego, zachowuje obecnie aktualność w takim zakresie, w jakim pozostawia 
Ministrowi Sprawiedliwości swobodę podjęcia decyzji o odwołaniu prezesa bez 
uwzględnienia stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa (wyrok z dnia 18 lutego 
2004 r. sygn. akt K 12/03, OTK ZU 2004, nr 2A, poz. 8). Trybunał Konstytucyjny 
w powołanym wyroku wprost stwierdził, że z uwagi na pozycję ustrojową Krajo-
wej Rady i jej funkcje uwzględnienie w procedurze odwoływania prezesa jej sprze-
ciwu należy uznać za niezbędną gwarancję realizacji zasady niezależności sądów. 

Powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do analogicznych uprawnień, jakie 
według opiniowanego projektu, mają przysługiwać Ministrowi Sprawiedliwości 
w odniesieniu do prezesów sądów wojskowych i ich zastępców (projektowany 
art. 19 ust. 1).

Na stanowczo krytyczną ocenę zasługuje możliwość: a) przeniesienia sędziego 
bez jego zgody do innego wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy z tego samego 
zakresu, b) powierzenia mu obowiązków w innym wydziale na okres do 12 mie-
sięcy, jeśli żaden inny sędzia wydziału nie wyraził zgody na przeniesienie do tego 
wydziału lub objęcie w nim obowiązków na taki sam okres oraz c) przeniesienie 
sędziego przydzielonego do wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodar-
czego (projektowany art. 22 § 4b p.u.s.p.). W szczególności przeniesienie sędziego 
do innego wydziału na okres do 12 miesięcy może stanowić ukrytą postać kary dys-
cyplinarnej. Nie trudno bowiem zauważyć, że np. sędzia, który przez 20 lat orzekał 
w wydziale karnym może mieć trudności z „automatycznym” podjęciem czynno-
ści orzeczniczych w wydziale cywilnym. Łatwo można dostrzec, że doświadcze-
nie zawodowe takiego sędziego było skupione wokół szeroko rozumianego prawa 
karnego, temu też było podporządkowane zdobywanie wiedzy w trakcie szkoleń, 
studiów podyplomowych oraz konferencji, dlatego też przeniesienie go do innego 
wydziału, bez jego zgody, zmniejszy efektywność orzeczniczą, a także wpłynie 
negatywnie na realizację konstytucyjnego prawa do sądu.

Budzi zastrzeżenia nowa formuła powoływania wizytatorów, która polega na 
włączeniu organu władzy wykonawczej w dobór kadrowy wizytatorów. Zgodnie 
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z projektowanym art. 37a p.u.s.p. koniecznym staje się pozyskanie przez prezesa 
sądu apelacyjnego, obok dotychczas wymaganej opinii kolegium sądu apelacyjne-
go, również opinii Ministra Sprawiedliwości przed powołaniem sędziego wizytato-
ra. Opinia Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z projektowanym art. 37d § 2 p.u.s.p., 
ma dotyczyć nie tylko kompetencji danego kandydata do pełnienia funkcji sędzie-
go wizytatora, ale również względów organizacyjnych, w szczególności potrzeby 
powołania sędziego lub kolejnego sędziego wizytatora w danym sądzie. Ponadto, 
co należy szczególnie podkreślić, negatywna opinia Ministra Sprawiedliwości ma 
być wiążąca dla prezesa sądu apelacyjnego. Włączenie Ministra Sprawiedliwości 
w tryb powołania wizytatorów następuje przy jednoczesnym osłabieniu pozycji ko-
legium sądu apelacyjnego i okręgowego. Projektodawca usuwa istniejący obecnie 
wiążący charakter negatywnej opinii kolegium sądu apelacyjnego (art. 37d § 1 in 
fi ne p.u.s.p.) oraz kolegium sądu okręgowego (art. 37d § 2 in fi ne p.u.s.p.). Oznacza 
to, że Minister Sprawiedliwości poszerzy na podstawie projektowanych przepisów 
tzw. nadzór zewnętrzny, tym razem w zakresie sędziów wizytatorów, kosztem ogra-
niczenia uprawnień kolegium sądu apelacyjnego oraz okręgowego. De lege lata 
ustawodawca słusznie pozostawił kwestię powołania wizytatorów pod rozwagę 
prezesa i kolegium sądu, gdyż tylko te organy posiadają możliwość wybrania sę-
dziów wizytatorów będących osobami o wysokich kompetencjach merytorycznych 
oraz cieszących się autorytetem osobistym w środowisku sędziowskim. Minister 
Sprawiedliwość nie ma takiej możliwości, zaś jego ocena zawsze będzie wtórna 
w stosunku do oceny prezesa i kolegium sądu, mając przy tym charakter arbitralny.

Projekt przewiduje nowelizację art. 22a § 1 p.u.s.p., w powiązaniu z dodawa-
nymi regulacjami art. 47a i 47b p.u.s.p., doprecyzowując tym samym regulacje 
dotyczące ustalania podziału czynności w sądach oraz wprowadzając nowe zasady 
przydziału spraw sędziom. W projektowanej ustawie, jako zasadę ustrojową, wpro-
wadza się losowość przydziału spraw. W projekcie zdecydowano się połączyć zasa-
dę losowości z zasadą równości przydziału, która ma gwarantować samym sędziom 
równe obciążenie obowiązkami w sądzie. Jednocześnie przyjęto założenie, że al-
gorytm przydzielający sprawy (w ramach docelowego systemu teleinformatyczne-
go) będzie korzystał z generatora liczb losowych gwarantującego brak możliwości 
wpływania na losowanie. W algorytm zostanie wbudowany mechanizm umożliwia-
jący przydział w mniejszym zakresie – ze względu na pełnioną funkcję lub uczest-
niczenie w przydziale spraw innej kategorii. Ten drugi przypadek będzie podstawą 
specjalizacji sędziów, gdyż – jak twierdzi się w uzasadnieniu projektu – „algorytm 
przydzielający sprawy umożliwi sędziom wydziału podjęcie decyzji, o ile sędziom 
rozpoznającym sprawy specjalistyczne należy zmniejszyć przydział pozostałych 
spraw”. Aprobując przyjęte założenie przydziału spraw sędziom, zgodzić się na-
leży z projektodawcą, że „losowość przydziału, w dłuższym okresie, gwarantuje 
równomierne obciążenie sędziów. Jednakże w krótszym okresie może się zdarzyć, 
że dany sędzia wylosuje pod rząd kilka pracochłonnych spraw”. Dostrzec jednak 
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należy, że losowość przydziału spraw może utrudnić ułożenie wokandy w składach 
kolegialnych, co najczęściej ma miejsce w wydziałach odwoławczych. 

Pogłębionej analizy wymaga zasadność wprowadzenia zasady niezmienności 
składu w odniesieniu do sprawa cywilnych w rozumieniu art. 1 k.p.c. Tym bardziej, 
że projektodawca nie przewiduje zmiany art. 323 k.p.c., zgodnie z którym wyrok 
może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa po-
przedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. W tym zakresie projektowane rozwią-
zania i obecnie obowiązujące przepisy procedury cywilnej wydają się nie do końca 
spójne. Co więcej, jakkolwiek, w świetle zasady bezpośredniości pożądane jest, 
żeby cały skład sędziowski uczestniczył w przeprowadzeniu procesu od pierwszej 
do ostatniej rozprawy, jednakże ze względów praktycznych wymóg taki może być 
trudny do zrealizowania. Jego wprowadzenie może przyczynić się do przedłużania 
postępowań, mimo że nie jest to bezwzględnie konieczne, jak to ma miejsce w po-
stępowaniu karnym.

Pozytywnie należy ocenić propozycję wprowadzenia instytucji koordynatorów 
do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych 
oraz w sprawach karnych. Należy się bowiem zgodzić z projektodawcą, że „zagad-
nienia współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka są na 
tyle specyfi czne, że wymagają specjalizacji” (s. 3 uzasadnienia). Przemyślenia wy-
maga jednak zasadność propozycji, zgodnie z którą koordynatora powoływano by 
także spośród asesorów sądowych i referendarzy sądowych. Wydaje się bowiem, 
że sprawowanie funkcji koordynatora wymaga znacznego doświadczenia orzeczni-
czego. Ponadto, należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym koordynatorów 
ds. mediacji powołuje się spośród sędziów sądu okręgowego. Niezasadne wydaje 
się różnicowanie możliwości sprawowania funkcji poszczególnych koordynatorów 
działających w okręgu sądowym.

Poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej wywołuje propozycja obniżenia 
wieku przechodzenia w stan spoczynku w przypadku kobiet do 60 lat, zwłaszcza 
w połączeniu z przyznaniem Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do swobod-
nego decydowania o wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na dalsze 
zajmowanie stanowiska po osiągnięciu tego wieku. 

Według deklaracji zawartych w uzasadnieniu opiniowanego projektu, ce-
lem takiego rozwiązania jest zapewnienie równowagi pomiędzy uprawnieniami 
emerytalnymi obowiązującymi w ramach powszechnego systemu emerytalnego, 
a uprawnieniami do stanu spoczynku sędziów. Niemniej jednak sposób ukształ-
towania instytucji stanu spoczynku ze względu na wiek wskazuje, że rzeczywiste 
intencje projektodawcy są inne. W obecnym stanie prawnym sędzia przechodzi 
w stan spoczynku z dniem ukończenia 67. roku życia przy czym z dniem 1 paź-
dziernika 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38), wiek ten ma zostać obniżony do 65. roku 
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życia. Zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i w stanie prawnym, który ma 
zostać ukształtowany z dniem 1 października sędzia może, nie później niż na sześć 
miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczyć Ministrowi Sprawiedliwości 
wolę dalszego zajmowania stanowiska. Jeżeli przedstawi przy tym zaświadczenie 
stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 
sędziego, sędzia może nadal zajmować stanowisko sędziowskie, bez konieczności 
uzyskiwania zgody innego organu. Projektodawca proponuje natomiast, aby dalsze 
zajmowanie stanowiska przez sędziego, który osiągnął ustawowy wiek przecho-
dzenia, było uzależnione od zgody Ministra Sprawiedliwości. Projektowana ustawa 
nie ustanawia przy tym żadnych przesłanek, jakimi powinien kierować się Minister 
Sprawiedliwości podejmując decyzją w tym zakresie. W konsekwencji proponowa-
ne uprawnienie Ministra Sprawiedliwości będzie miało charakter całkowicie dys-
krecjonalny i swobodny, dając temu organowi władzy wykonawczej istotny wpływ 
na kształtowanie zasobów kadrowych polskiego sądownictwa.

W tym kontekście należy zauważyć, że zaproponowana zmiana pozostaje 
w sprzeczności z art. 180 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym sędziowie są nie-
usuwalni. Wykonywanie przez władzę ustawodawczą konstytucyjnej kompetencji 
do określania wieku przechodzenia w stan spoczynku, o której mowa w art. 180 
ust. 4 Konstytucji RP, nie może stanowić instrumentu służącego w istocie usu-
waniu sędziów. Jak słusznie podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 
24 czerwca 1998 r., K 3/98, OTK 1999, nr 4, poz. 52, granica wieku przechodzenia 
w stan spoczynku powinna być ustanowiona w sposób respektujący zasadę nieza-
wisłości sędziowskiej i ma służyć realizacji konstytucyjnie legitymowanych celów. 
W omawianym przypadku trudno jest natomiast dopatrzeć się takich celów. Obni-
żenie wieku przechodzenia w stan spoczynku w żaden sposób nie przyczyni się do 
poprawy funkcjonowania sądownictwa. Zaproponowana zmiana skutkować będzie 
koniecznością obsady szeregu stanowisk sędziowskich w ramach czasochłonnych 
procedur zmierzających do wyłaniania najlepszych kandydatów. Z pewnością ne-
gatywnie wpłynie to na przewlekłość postępowań i sposób rozpatrywania spraw, 
gdyż nowi sędziowie będą musieli się wdrożyć w specyfi kę pracy danego sądu lub 
wydziału. W tym ujęciu zaproponowaną zmianę można również traktować w kate-
goriach naruszenia zasady zaufania do państwa oraz zasady rzetelności i sprawno-
ści działania organów państwa.

Uzależnienie dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego po osiągnięciu 
wieku przechodzenia w stan spoczynku od decyzji Ministra Sprawiedliwości ko-
liduje także z zasadą trójpodziału władzy oraz zasadą niezawisłości sędziowskiej. 
We wspomnianym wyżej wyroku z dnia 24 czerwca 1998 r., K 3/98, Trybunał Kon-
stytucyjny uznał za zgodne z Konstytucją RP przyznanie Krajowej Radzie Sądow-
nictwa kompetencji do wyrażania zgody na dalsze pełnienie urzędu przez sędziego, 
który ukończył 65. rok życia i nie dopatrzył się w nim naruszenia zasady nieza-
wisłości. Podkreślił przy tym, że „byłoby to oczywiście niedopuszczalne, gdyby 



166

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

– jak w okresie PRL – zgodę na przedłużenie sprawowania urzędu sędziowskie-
go wydawał organ polityczny (Minister Sprawiedliwości) postawiony poza syste-
mem organizacyjnym władzy sądowniczej”. Dokładnie taki stan rzeczy wynika zaś 
z projektowanych rozwiązań.

Uzależnienie możliwości sprawowania urzędu przez sędziego, który osiągnął 
ustawowy wiek, od arbitralnej decyzji Ministra Sprawiedliwości, może być wresz-
cie postrzegane jako naruszające prawo do wolności wykonywania zawodu w ro-
zumieniu art. 65 Konstytucji RP.

Wątpliwości może także budzić zaproponowana przez projektodawcę granica 
wieku przejścia w stan spoczynku. Nie ma bowiem uzasadnienia dla tak określonej 
granicy wieku, z osiągnięciem której ustawa łączy skutek co do zasady obligatoryj-
nego przejścia w stan spoczynku. Granica ta w przeszłości była wyższa i przykłado-
wo pod rządami prawa o ustroju sądów powszechnych z 1928 r. sędzia przechodził 
w stan spoczynku, gdy ukończył 70 lat, przy czym w stosunku do Sędziów Sądu 
Najwyższego okres ten mógł być wydłużony nawet do 75 lat. Proponowane obniże-
nie tej granicy nie ma więc racjonalnego uzasadnienia, tym bardziej że na przestrzeni 
minionego wieku przeciętna długość życia uległa znacznemu wydłużeniu. Poza tym 
charakter pełnionego urzędu i rodzaj wymaganego doświadczenia przemawiają za 
pełnieniem służby przez sędziów tak długo, jak długo pozwala im na to stan zdrowia. 
W wielu krajach stanowiska sędziowskie piastowane są zresztą dożywotnio. Nie za-
chodzi zatem deklarowana przez projektodawcę potrzeba „zapewnienia równowagi 
pomiędzy uprawnieniami emerytalnymi obowiązującymi w ramach powszechnego 
systemu emerytalnego, a uprawnieniami do stanu spoczynku sędziów”.

Zasadniczo pozytywnie należy ocenić propozycję wprowadzenia instytucji 
urlopu rehabilitacyjnego dla sędziów, którzy pozostają czasowo niezdolni do służ-
by po okresie sześciu miesięcy korzystania ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu 
dla poratowania zdrowia. Instytucja ta, jak się wydaje, wzorowana jest na wystę-
pującym w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych okresie po-
bierania świadczenia rehabilitacyjnego. Należy w związku z tym przemyśleć, czy, 
wzorem systemu powszechnego, nie byłoby zasadne podniesienie poziomu wy-
nagrodzenia przysługującemu sędziemu korzystającego z urlopu rehabilitacyjnego 
w okresie pierwszych trzech miesięcy omawianego urlopu. 

Wątpliwości wywołuje natomiast projektowany art. 71f § 1 p.u.s.p. Zgodnie z tym 
przepisem, niepoddanie się przez sędziego badaniu lekarza orzecznika ZUS ma powo-
dować obniżenie wynagrodzenia albo uposażenia do wysokości najniższej renty z ty-
tułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, o której mowa 
w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.). Takie istotne ob-
niżenie wynagrodzenia sędziego wydaje się pozostawać w oczywistej sprzeczności 
z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że sędziom zapewnia się warunki pra-
cy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. 



167

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

Zastrzeżenia należy sformułować także pod adresem projektowanego art. 71f 
§ 2 p.u.s.p., który, niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w omówionym wyżej 
trybie, przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie obowiązku 
poddania się badaniu. Takie rozwiązanie zdaje sią naruszać art. 2 Konstytucji RP, 
art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 42, poz. 364) oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 
1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167). Dopuszcza ono wobec tego samego 
sędziego, za ten sam czyn, odpowiedzialność dyscyplinarną i dodatkową sankcję 
w postaci obniżenia wynagrodzenia do wysokości najniższej renty z tytułu niezdol-
ności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy.

Wątpliwości wywołuje ponadto projektowany § 3 omawianego artykułu. Zgod-
nie z tym przepisem, jeżeli sędzia lub inna osoba wykaże, że niepoddanie się ba-
daniu lekarza orzecznika ZUS nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego, Mi-
nister Sprawiedliwości nakazuje wypłatę sędziemu równowartości niewypłaconej 
części wynagrodzenia albo uposażenia. W takim przypadku postępowania w przed-
miocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie wszczyna się, a wszczęte umarza. 
Pozostawienie Ministrowi Sprawiedliwości swobodnej oceny przedstawionych 
przez sędziego powodów niepoddania się badaniu lekarskiemu, bez jednoczesnego 
wprowadzenia mechanizmu sądowej weryfi kacji stanowiska tego organu, wydaje 
się naruszać standardy konstytucyjne. 

Powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do analogicznych rozwiązań doty-
czących sędziów Sądu Najwyższego, zaproponowanych w ustawie z 23 listopada 
2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm.). 

Przemyślenia wymaga celowość poszerzenia zakresu jednostek organizacyjnych, 
do których możliwe jest delegowanie sędziego, o Kancelarię Prezydenta RP oraz urząd 
obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych. Projektodawca deklaruje, 
że ma to związek z potrzebą zapewnienia tym jednostkom wsparcia ze strony sędziów, 
w szczególności w sprawach międzynarodowych, dotyczących zagadnień tworzenia, 
wykładni i stosowania prawa. Trzeba jednak zauważyć, że delegowanie sędziego do 
wspomnianych jednostek oznaczać będzie przerwanie jego działalności orzeczniczej 
(zob. wyrok TK z dnia 15 stycznia 2009 r. K 45/07, OTK-A 2009 nr 1, poz. 3.). Poja-
wia się w związku z tym pytanie o celowość rozwiązania prowadzącego do pozbawia-
nia grupy wysoko wykwalifi kowanych sędziów poprzez powierzanie im funkcji, które 
mogą być wykonywanie przez urzędników, bądź ekspertów zewnętrznych.

Jeżeli chodzi o proponowane zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu infor-
macji ujawnianych w oświadczeniach majątkowych składanych przez sędziów, 
a także objęcia obowiązkiem ich składania dyrektorów sądów powszechnych, to 
aktualność zachowują zastrzeżenia wyrażone w opinii Sądu Najwyższego z dnia 
28 kwietnia 2016 r. (BSA II-021-151/16).
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Krytycznie należy się przy tym odnieść do propozycji przyznania Ministro-
wi Sprawiedliwości niczym nieograniczonego uprawnienia do zniesienia klauzuli 
„zastrzeżone” w odniesieniu do oświadczeń, co do których taką klauzulę nadał 
podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia. Pomijając bowiem fakt, że 
w uzasadnieniu projektu nie podano żadnych argumentów wskazujących na po-
trzebę wprowadzenia takiego rozwiązania, zastrzeżenia budzi w szczególności 
brak możliwości zaskarżenia decyzji Ministra Sprawiedliwości o zniesieniu ww. 
klauzuli. Podobnie jak w przypadku braku możliwości odwołania się od odmowy 
uwzględnienia wniosku sędziego o objęcie oświadczenia majątkowego klauzulą 
„zastrzeżone”, pozbawia to sędziego ochrony prawnej i grozi arbitralnością roz-
strzygnięć, zwłaszcza, że uprawnienie do zniesienia klauzuli „zastrzeżone” nie jest 
obwarowane żadnymi przesłankami. Budzi to poważne wątpliwości co zgodności 
projektowanego rozwiązania z art. 78, jak i z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Istotne zastrzeżenia należy sformułować także co do rozwiązań zawartych 
w art. 14 opiniowanego projektu. Rozszerza on stosowanie zasad postępowania 
z oświadczeniami majątkowymi sędziów wynikające z ustawy z dnia 30 listopada 
2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103) na oświadczenia złożone przed datą 
wejścia w życia tej ustawy (mimo że zgodnie z obecnym brzmieniem jej art. 11 do 
oświadczeń majątkowych sędziów złożonych przed dniem jej wejścia w życie sto-
suje się przepisy dotychczasowe). Taka zmiana narusza wywodzony z art. 2 Kon-
stytucji RP zakaz działania praw wstecz. Projektowane przepisy nawiązują bowiem 
do zdarzeń mających miejsce pod rządami poprzedniego stanu prawnego, nakazu-
jąc kwalifi kować ich skutki według innych przepisów. Odstępstwo od zakazu retro-
aktywności prawa jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji 
wartości konstytucyjnej, uznanej w danym wypadku za ważniejszą od wartości 
chronionej zakazem retroakcji, a także jeżeli przemawia za tym konieczność reali-
zacji innej zasady konstytucyjnej, przy czym realizacja tych wartości lub zasad nie 
jest możliwa bez wstecznego działania prawa (ob. wyroki z dnia 10 grudnia 2007 r., 
P 43/07, OTK-A 2007, nr 11, poz. 155; z dnia 19 marca 2007 r., K 47/05, OTK-A 
2007, nr 3, poz. 27; z dnia 18 października 2006 r., P 27/05, OTK-A 2006, nr 9, 
poz. 124). W uzasadnieniu opiniowanego projektu nie przedstawiono natomiast 
żadnych argumentów przemawiających na rzecz tezy o konieczności wprowadze-
nia projektowanego rozwiązania.

Pogłębionej analizy wymaga zasadność propozycji uchylenia przepisów rozdzia-
łu 2a w dziale II p.u.s.p., zatytułowanego „System oceny pracy i planowania rozwoju 
zawodowego sędziego”. Jak wskazano w uzasadnieniu jest to wynikiem oceny braku 
efektywności przyjętych rozwiązań legislacyjnych w procesie zarządzania kadrą sę-
dziowską. Trzeba jednak podkreślić, że system okresowych ocen pracy sędziów ma 
służyć określeniu standardów należytego wypełniania przez sędziów ich powinności, 
inspirowaniu i motywowaniu sędziów w kierunku doskonalenia zawodowego. Ma 
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również stanowić podstawę analizy potrzeb szkoleniowych sędziów oraz efektów od-
bywanych szkoleń. Jakkolwiek pod adresem szczegółowych rozwiązań składających 
się na omawiany system można sformułować pewne zastrzeżenia, wydaje się, że cał-
kowita rezygnacja z systemu jest przedwczesna. Należałoby raczej zastanowić się na 
tym, jak ukształtować kryteria i sposób oceniania, aby z jednej strony nie naruszały 
zasady niezawisłości sędziowskiego, a z drugiej mobilizowały sędziów do spraw-
nego i efektywnego podejmowania czynności i kierowania postępowaniem przy 
rozpoznawaniu spraw, poszanowania praw stron i uczestników postępowań, jasnego 
i kompletnego sposobu formułowania orzeczeń i uzasadnień orzeczeń, doskonalenia 
metodyki pracy, czy też prezentowania wysokiej kultury osobistej. 

Jednoznacznie pozytywnie należy ocenić propozycję zapewnienia sędziom gra-
tyfi kacji jubileuszowej także wtedy, gdy do osiągniecia stażu pracy uprawniającego 
do jej nabycia, brakuje mniej niż 12 miesięcy. Przepis ten likwiduje ewidentną lukę 
prawną powstałą na skutek usunięcia z art. 92 § 5 p.u.s.p. odesłania do przepisów 
o pracownikach urzędów państwowych wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 
18 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 203, poz. 1192). 

Na pełną aprobatę zasługuje zaproponowana w projekcie możliwość wpro-
wadzenia nowego trybu obsadzania wolnego stanowiska referendarza sądowego 
w drodze przeniesienia referendarza z dotychczasowego miejsca służbowego na 
jego wniosek. Rozwiązanie takie funkcjonuje w przypadku sędziów i nie ma po-
wodów, aby w tym zakresie utrzymywać odrębność statusu referendarza sądowego.

Pozytywnie należy także ocenić propozycję rozszerzenia działalności Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej o funkcje prewen-
cyjne, edukacyjne i związane z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów, 
które mają skutkować zapobieganiu przestępstwom. Jedynie na marginesie należy 
jednak zasygnalizować potrzebę refl eksji nad zmianą nazwy tego funduszu. Po-
zostawienie obecnej nazwy może bowiem wprowadzać potencjalnych benefi cjen-
tów w błąd co do przeznaczenia jego środków. Zmiana nazwy wydaje się zresztą 
rozwiązaniem racjonalnym w świetle propozycji wprowadzenia nazwy skróconej 
funduszu („Fundusz Sprawiedliwości”). W języku polskim nazwy skrócone stano-
wią derywaty nazwy podstawowej, podczas gdy w omawianym przypadku nazwa 
skrócona całkowicie abstrahuje od nazwy podstawowej.

Poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej wywołuje natomiast propozycja 
przyznania Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do przeniesienia na Skarb 
Państwa – w drodze decyzji administracyjnej i za wynagrodzeniem – niektórych 
uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do programu kompute-
rowego obsługującego sądowe systemy informatyczne. Zgodnie z treścią projekto-
wanego art. 175f § 2 p.u.s.p. miałoby być to możliwe, jeżeli zagrożona jest spraw-
ność działania lub ciągłość funkcjonowania programu komputerowego lub systemu 
teleinformatycznego wykorzystującego program komputerowy, a zapewnienia ich 
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sprawności działania lub ciągłości funkcjonowania wymaga ważny interes państwa 
lub dobro wymiaru sprawiedliwości, zaś porozumienie w tym zakresie z osobą, 
której przysługują majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego, na-
potykać będzie na przeszkody. 

Nie negując całkowicie zasadności tego typu rozwiązań, należy wskazać, że 
projektowana instytucja prawna jest w istocie formą wywłaszczenia w rozumieniu 
art. 21 ust. 2 Konstytucji RP. Na gruncie tego przepisu przyjmuje się bowiem, że 
przedmiotem wywłaszczenia może być każde ustawowo stworzone i kształtują-
ce indywidualny status prawny prawo majątkowe, publiczne lub prywatne. Wa-
runkiem dopuszczalności wywłaszczenia jest natomiast działanie ustawodawcy 
w granicach zasady proporcjonalności (zob. wyroki TK: z dnia 13 grudnia 2012 r., 
P 12/11, OTK-A 2012, Nr 11, poz. 135 oraz z dnia 17 grudnia 2008 r., P 16/08, 
OTK-A 2008, Nr 10, poz. 181). 

Szczególne trudności może budzić ocena przesłanki w postaci wystąpienia 
przeszkody w porozumieniu z osobą, której przysługują prawa majątkowe autor-
skie, które miałyby być przedmiotem wywłaszczenia. Według proponowanego 
brzmienia art. 175f § 2 p.u.s.p. wystarczające byłyby jakiekolwiek przeszkody, 
także wynikające ze zwykłej rozbieżności stanowisk negocjacyjnych z podmio-
tem praw majątkowych. Wydaje się natomiast, że zasada proporcjonalności wy-
magałaby w tym zakresie występowania przeszkód trudnych do przezwyciężenia. 
Zastrzeżenia wywołuje także odwoływanie się w art. art. 175f § 2 do przesłanki 
„dobra wymiaru sprawiedliwości”. Klauzula ta kładzie nacisk na okoliczności nie 
do końca wymierne i weryfi kowane. Może to prowadzić do nadmiernie szerokiego 
lub wręcz arbitralnego jej wykorzystywania, co wydaje się nie do pogodzenia ze 
wspomnianą wyżej zasadą proporcjonalności.

Również proponowane ukształtowanie instytucji wynagrodzenia należnego 
osobie, której przysługują majątkowe prawa autorskie do programu komputero-
wego, stanowiącego ekwiwalent nabytych przez Skarb Państwa, nie jest wolne od 
wad. Zgodnie z projektowanym art. 175g § 1 p.u.s.p. ma być ono ustalane w drodze 
decyzji administracyjnej Ministra Sprawiedliwości. Od decyzji tej ma przysługi-
wać odwołanie do sądu powszechnego (art. 175g § 2). Niemniej jednak projekto-
wane przepisy nie określają przesłanek ustalania wynagrodzenia, które miałoby 
być przedmiotem sporu (art. 175g § 1 znajduje zastosowanie jedynie w postępowa-
niu przed Ministrem Sprawiedliwości), co może istotnie utrudniać realizację kon-
stytucyjnego prawa do sądu.

Powyższe uwagi odnoszą się także do analogicznych rozwiązań, jakie zapro-
ponowano w stosunku do programów komputerowych obsługujących prokurator-
skie oraz komornicze systemy informatyczne, odpowiednio, w ustawie z dnia 28 
stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 177 ze zm.) oraz w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1138).
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Co się tyczy zmian zaproponowanych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Kra-
jowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 976 ze zm.), to należy wyra-
zić wątpliwość co do celowości nałożenia na Przewodniczącego Krajowej Rady 
Sądownictwa obowiązku zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości o złożeniu 
wniosku o powrót na stanowisko sędziego. Należy bowiem podkreślić, że Minister 
Sprawiedliwości z urzędu jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i z tego ty-
tułu może uczestniczyć w każdej procedurze zmierzającej do przedstawienia Prezy-
dentowi RP wniosku o powołanie sędziego na poprzednio zajmowane stanowisko. 
Odrębne powiadamianie jednego członka Rady o złożonym wniosku wydaje się 
w tym kontekście zbędne.

Zastrzeżenia natury konstytucyjnej należy także sformułować co do projekto-
wanych rozwiązań znajdujących zastosowanie do sędziów sądów powszechnych 
oraz Sądu Najwyższego którzy nie ukończyli 60 roku życia w przypadku kobiety 
i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, przeniesionych w stan spoczynku w sytu-
acji, gdy z powodu choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nie pełnił 
służby przez okres roku, (art. 20 oraz art. 21 projektowanej ustawy). Projektowa-
ne przepisy przewidują skierowanie takich sędziów, w terminie sześciu miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na badanie lekarza orzecznika Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, który ma wydawać orzeczenie o trwałej niezdolności do 
pełnienia obowiązków sędziego, o dalszej niezdolności do pełnienia obowiązków 
sędziego, która nie ma charakteru trwałego, albo o zdolności do pełnienia obo-
wiązków sędziego. Taka propozycja zdaje się pozostawać w sprzeczności z zasadą 
zaufania obywateli do państwa i zasadą ochrony praw nabytych.

Jedynie na marginesie należy zwrócić uwagę na niekonsekwencję projektodaw-
cy w zakresie oznaczania jednostek redakcyjnych poszczególnych przepisów pro-
jektowanej ustawy. W art. 20 i 21 zostały one oznaczone jako paragrafy, podczas 
gdy we wcześniejszych artykułów oznaczano je jako ustępy. Sposób oznaczana 
jednostek projektowanych art. 20 i 21 pozostaje przy tym w sprzeczności z § 55 
ust. 1 zasad techniki prawodawczej

Opinia o poselskim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym 
(druk sejmowy nr 1727)

1. Zagadnienia wprowadzające – cel ustawy

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Sąd Najwyższy sporządzając ni-
niejszą opinię korzysta – z jeszcze istniejącej, na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym – możliwości zaopiniowania 
przedłożonego projektu. W przypadku wejścia w życie proponowanych zmian 
możliwości takiej Sąd Najwyższy zostanie pozbawiony. Ewentualne przyszłe 
zmiany dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości nie będą zatem pod-
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legały konsultacjom ze środowiskiem sędziów Sądu Najwyższego. Odbędzie się to 
z niewątpliwą szkodą dla jakości stanowionego prawa, albowiem konstruktywne 
opiniowanie aktów prawnych przez Sąd Najwyższy wielokrotnie przyczyniło się 
nie tylko do usunięcia istniejących wad legislacyjnych, ale przede wszystkim po-
zwalało na poznanie potrzeb praktyki. 

Na opiniowany projekt należy spojrzeć kompleksowo, zarówno w kontekście 
analizy przedmiotowego przedłożenia, jak również szerzej, odnosząc się do ogółu 
zmian, jakie aktualnie wprowadzane są w wymiarze sprawiedliwości. Jest to symp-
tomatyczne, ponieważ cele deklarowane przez Projektodawcę nie przystają do fak-
tycznie realizowanych zamierzeń. Jest to zresztą specyfi czna narracja, jaką posłu-
guje się Prawodawca (czy na wcześniejszym etapie Projektodawca) w odniesieniu 
do szeregu zmian (w tym również do projektowanej ustawy o Sądzie Najwyższym), 
gdzie określonym słowom, wyrażeniom i instytucjom prawnym, których dotych-
czasowe rozumienie, przez ostatnie dziesięciolecia, było jednoznaczne, nadaje się 
nie tyle nowe, czy dotąd niespotykanie znacznie, ale znaczenie, które abstrahuje od 
dotychczasowego dorobku nauki prawa, doświadczenia w zakresie kształtowania 
struktury wymiaru sprawiedliwości oraz orzecznictwa sądowego. 

Gdyby podjąć próbę wskazania istoty przedłożonego projektu, to sprowadza się 
ona do trzech zagadnień, wyznaczających zarazem cel zmian. 

Pierwszy zmierza do usunięcia obecnie orzekających sędziów Sądu Najwyż-
szego z zajmowanego urzędu, mimo wyrażonej w art. 180 ust. 1 zasady nieusuwal-
ności. Dzieje się to pod pozorem zmiany ustroju sądów, która zgodnie z art. 180 
ust. 5 Konstytucji pozwala na przeniesienie sędziego w stan spoczynku. Powo-
ływany przepis wyznacza zatem konstrukcyjną oś projektowanej zmiany. Tech-
nicznie rzecz ujmując wprowadza się w związku z tym takie modyfi kacje, które 
w warstwie werbalnej nazywane są ustrojowymi (mimo że rzeczywiście takimi 
nie są) i automatycznie przypisuje się im skutek w postaci konieczności (możliwo-
ści) przeniesienia sędziów w stan spoczynku (a de facto ich usunięcia). To właśnie 
w tym kontekście należy postrzegać proponowaną zmianę w strukturze Izb Sądu 
Najwyższego, czy też szerzej – funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – tyle 
tylko, że art. 180 ust. 5 Konstytucji nie dotyczy Sądu Najwyższego, o czym będzie 
mowa w dalszej części opinii.

Druga kluczowa kwestia dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, 
w tym sędziów Sądu Najwyższego. Jeśli spojrzeć na treść wniosków, jakie wpły-
nęły do Trybunału Konstytucyjnego w drugim tygodniu lipca br., dotyczących, 
ogólnie rzecz ujmując, kompetencji Sądu Najwyższego w zakresie orzekania, to 
nietrudno odnieść wrażenie, że po odpowiednich rozstrzygnięciach Trybunału 
Konstytucyjnego, które mogą dotyczyć każdej kwestii spornej pomiędzy władzą 
sądowniczą a wykonawczą czy ustawodawczą, niezawisłość sędziowska zostanie 
postawiona przed olbrzymią próbą. Przykładowo w przypadku wydania wyroku 
przez Trybunał Konstytucyjny, którego skład, jak i niezależność niewątpliwie może 
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być obecnie kwestionowana, wobec sędziego sądu powszechnego czy Sądu Naj-
wyższego, który wbrew takiemu rozstrzygnięciu, podejmie jakąkolwiek czynność 
procesową, będzie można wszcząć postępowanie dyscyplinarne i złożyć go z urzę-
du. Koncepcję tę dopełnia propozycja rozstrzygania spraw dotyczących stosunku 
służbowego Sędziów Sądu Najwyższego przez Izbę Dyscyplinarną. Istnieje zatem 
realna obawa, że koncepcja rozproszonej kontroli konstytucyjności przez sądy sta-
nie się wyłącznie fi gurą teoretyczną. 

Trzecia kwestia sprowadza się do ewidentnego zmarginalizowania roli Prezy-
denta RP oraz jednoczesnego przekazania bardzo szerokich kompetencji Ministrowi 
Sprawiedliwości. Projektowane regulacje, przewidujące w zakresie obsadzania no-
wego składu Sądu Najwyższego, dużą dozę automatyzmu zakładają, że Prezydent 
RP pozbawiony zostanie realnego wpływu na kształt najwyższej instancji sądowej, 
włącznie z osobą czasowo pełniącą funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższe-
go, którego – w myśl projektu – wskazuje Minister Sprawiedliwości. Dotyczy to 
także obwieszczania o ilości wolnych stanowisk sędziowskich oraz uprawnień do 
decydowania o dodatkach funkcyjnych, które mają być obecnie uregulowane w za-
łączniku do ustawy, a nie – jak dotąd – rozporządzeniu Prezydenta RP. 

Te trzy zagadnienia, które szczegółowo zostaną omówione w dalszej części 
opinii, kształtują zupełnie inny obraz proponowanej zmiany, aniżeli ten wskazy-
wany przez Projektodawców, w szczególności jeśli uwzględnić zasady wyboru 
nowych sędziów Sądu Najwyższego. Chodzi bowiem nie tyle o pogłębioną refor-
mę Sądu Najwyższego, nota bene funkcjonującego sprawnie i szybko z średnim 
terminem rozpoznania sprawy na poziomie około 7 miesięcy, ale o wymianę ka-
drową sędziów i pracowników Sądu Najwyższego (podobnie zresztą jak to stało 
się w przypadku Trybunału Konstytucyjnego) przy jednoczesnym zachowaniu jak 
najdalej idącej kontroli władzy wykonawczej nad Sądem Najwyższym. 

Zwrócić również należy uwagę na fakt, że projektowane zmiany mają szerszy 
wymiar, albowiem dotyczą także sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini-
stracyjnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.) w sprawach nieuregulowanych 
w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz do sędziów, urzędników 
i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące Sądu Naj-
wyższego. Albo więc należy spodziewać się projektu ustawy zmieniającej status 
sędziów NSA, albo też trzeba stwierdzić, że podzielą oni w istotnym zakresie los 
sędziów Sądu Najwyższego. Odnosi się to zwłaszcza do przeniesienia w stan spo-
czynku sędziów, którzy osiągnęli już wiek przechodzenia w stan spoczynku okre-
ślony w projektowanych przepisach oraz statusu pracowników NSA niebędących 
sędziami (np. członków Biura Orzecznictwa NSA). 

Projekt budzi również wątpliwości w kontekście jego aksjologii i spójności 
metodologicznej. Wystarczy wskazać na deklarowany cel, który Projektodawca za-
mierza osiągnąć. Jest nim „zagwarantowanie sprawiedliwości wyroków sądowych” 



174

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

(s. 82 uzasadnienia), ponieważ „w krajowym systemie prawnym funkcjonuje wie-
le orzeczeń będących formalnie zgodnymi z prawem, które są jednak dalekie od 
rozstrzygnięć sprawiedliwych” (s. 84 uzasadnienia). Oznacza to, że Projektodaw-
ca zmierza do narzucenia sądom własnej wizji sprawiedliwości w innej drodze 
niż przez uchwalanie ustaw. Tymczasem trzeba podkreślić, że każdorazowa wizja 
określonej formuły sprawiedliwości zostaje zawarta explicite, albo implicite w tre-
ści stanowionego prawa, którego stosowanie jest obowiązkiem sędziów.

Z treści uzasadnienia projektu wynika zatem, że to Projektodawca jako jedyny 
ma wiedzę, co jest sprawiedliwe i to jego kryteria sprawiedliwości – aczkolwiek 
nie wyrażone w ustawach – będą wiążące dla sędziów Sądu Najwyższego, który 
wymaga ukształtowania na nowo, by orzekał sprawiedliwie. Tego rodzaju założe-
nie jest po prostu nieracjonalne. Trudno też pogodzić się z założeniem wyrażonym 
w uzasadnieniu projektu, że uchwalenie ustawy przywróci „społeczne zaufanie do 
sądów” skoro sądom zdecydowanie nie ufa 11,3% badanych, rządowi 25,9%, a par-
lamentowi 26,4%. Według tej nielogicznej koncepcji w pierwszej kolejności nale-
żałoby bowiem zakończyć kadencję parlamentu i zdymisjonować rząd. Tezie, że 
uchwalenie ustawy i wymiana składu osobowego może ukształtować zaufanie do 
określonej instytucji, przeczy przykład Trybunału Konstytucyjnego. Po uchwaleniu 
pakietu ustaw regulujących tę instytucję, w marcu 2017 r. pozytywnie oceniało ją 
zaledwie 19% (dla porównania we wrześniu 2015 r. – było to 39%) . 

W tym miejscu trzeba więc podkreślić, że sprowadzanie niniejszej opinii wy-
łącznie do polemiki wobec konkretnych, szczegółowych propozycji stanowiłoby 
swoiste uproszczenie. Sąd Najwyższy nie zgadza się bowiem z instrumentalnym 
wykorzystywaniem procesu legislacyjnego do doraźnych celów realizowanych 
przez władzę ustawodawczą i forsowaniem pod pozorem reformy zmian niemają-
cych nic wspólnego z dbałością o prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wymiaru 
sprawiedliwości.

2.  Usunięcie z urzędu sędziów Sądu Najwyższego 
przez „przeniesienie w stan spoczynku”

Tytuł niniejszego rozdziału opinii stanowi dobrą ilustrację wykładni Konstytu-
cji RP jaką przyjęli Projektodawcy stosując art. 180 Konstytucji. W sensie praw-
nym mamy do czynienia z logiczną sprzecznością. Używa się bowiem określonych 
pojęć („zmiana ustrojowa”, „przejście w stan spoczynku”) wyłącznie po to, aby 
doprowadzić do rezultatu zakazanego przez art. 180 ust. 1 Konstytucji, z którego 
wynika wprost, że sędziowie są nieusuwalni. Nie ma zatem możliwości ich „po-
zbycia się” w trakcie pełnienia służby. Stanowi to gwarancję niezawisłości i nie-
zależności oraz jest wyrazem realizacji prawa do sądu (art. 45 Konstytucji). Sąd, 
którego skład osobowy można dowolnie zmieniać (przez działania władzy ustawo-
dawczej lub wykonawczej) nie mógłby być uznany za sąd niezawisły, bezstronny 
oraz rzetelny. Z tego powodu, na poziomie konstytucyjnym, zostały zawarte gwa-
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rancje nieusuwalności, sprowadzające się do tego, że sędziego można wyłącznie: 
1) złożyć z urzędu, zawiesić w urzędowaniu, przenieść do innej siedziby lub na 
inne stanowisko wbrew jego woli jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przy-
padkach określonych w ustawie, 2) przenieść w stan spoczynku na skutek uniemoż-
liwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił (tryb postępowania 
oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa), 3) przenieść w stan spoczynku 
po osiągnięciu wieku określonego w ustawie oraz 4) przenieść do innego sądu lub 
w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia, w razie zmiany ustro-
jów sądów lub zmiany granic okręgów sądowych. 

Prima facie w projektowanej ustawie proponuje się dwa rozwiązania. Pierw-
sze nawiązuje do wieku, w którym przechodzi się w stan spoczynku (por. art. 31 
projektu, który ustanawia wiek 65 lat) oraz drugie, które opiera się na pozornych 
zmianach ustrojowych (por. art. 87 projektu). Oba rozwiązania oraz rozumowanie, 
jakie legło u ich podstaw są wątpliwe. 

Niezależnie od tego proponuje się – w porównaniu z dotychczasowym stanem 
prawnym – dwa inne rozwiązania, które doprowadzają do usunięcia określonych 
sędziów z urzędu, ale w formie o wiele bardziej restrykcyjnej, a mianowicie wyga-
śnięcia stosunku służbowego. 

2.1. Usunięcie z urzędu w związku ze zmianami organizacyjnymi (art. 87 projektu)

2.1.1. Perspektywa konstytucyjna 

Według projektowanej ustawy, z dniem następującym po dniu jej wejścia w ży-
cie sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychcza-
sowych przechodzą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez 
Ministra Sprawiedliwości. W dniu wejścia w życie niniejszej ustawy Minister 
Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym Ministra 
Sprawiedliwości, wskazuje sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostają w sta-
nie czynnym, mając na uwadze konieczność wdrożenia zmian organizacyjnych 
wynikających ze zmiany ustroju i zachowanie ciągłości prac Sądu Najwyższego. 
Wprawdzie nie stwierdza się tego wprost w treści ustawy, ale można przyjąć, że 
zmiana taka ma być uzasadniona nowym podziałem Sądu Najwyższego na trzy 
Izby – Izbę Prawa Publicznego, Izbę Prawa Prywatnego oraz Izbę Dyscyplinarną. 

Oznacza to zerwanie z wieloletnim, ukształtowanym jeszcze przed II wojną 
światową (zob. art. 36 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 
1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych) podziałem Sądu Najwyższego na 
Izby Cywilną i Karną, a w późniejszym okresie – także Izbę Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Obecnie funkcjonujący podział Sądu Najwyższego na Izby odwołuje się do 
kryterium stosunków prawnych regulowanych przez zespoły norm wyznaczające 
podstawowe gałęzie prawa. Propozycja Projektodawcy odwołuje się natomiast do 
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kryterium podziału norm prawnych na innym, wyższym poziomie klasyfi kacji, tj. 
do podziału na prawo prywatne i publiczne. Podział taki znany jest wprawdzie 
od czasów rzymskich i został szczególnie rozwinięty w literaturze niemieckiej 
XIX w., niemniej jednak jego zasadność jest współcześnie kwestionowana. Tym 
bardziej więc niezasadne wydaje się odwołanie się do niego przy określaniu nazw 
i najprawdopodobniej właściwości poszczególnych izb Sądu Najwyższego, zwłasz-
cza biorąc pod uwagę różnorodność norm prawnych składających się na „prawo 
publiczne”. Abstrahując bowiem od sporów dotyczących kryteriów wyróżnienia 
prawa publicznego i prywatnego, bez wątpienia do tego pierwszego zaliczyć moż-
na normy tak zróżnicowane jak normy prawa karnego, normy prawa ubezpieczeń 
społecznych, normy publicznego prawa gospodarczego, w tym te dotyczące ochro-
ny konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego 
i normy prawa konstytucyjnego dotyczące ważności wyborów do Sejmu, Senatu, 
na Prezydenta, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowego. 
Łączenie tak różnych zagadnień w ramach kognicji jednej Izby z tej perspektywy 
nie znajduje żadnego innego uzasadnienia, jak tylko stworzenie pozoru „zmiany 
ustroju sądu” w rozumieniu art. 180 ust. 5 Konstytucji RP. Widoczne jest to zwłasz-
cza w kontekście potrzeby specjalizacji sędziów w organie tak istotnym z punk-
tu widzenia wymiaru sprawiedliwości, jakim jest Sąd Najwyższy. W zamierzeniu 
Projektodawcy, sędziowie Sądu Najwyższego powinni najwyraźniej mieć bardzo 
szeroki profi l orzekania, specjalizując się we wszystkich dziedzinach prawa czy to 
prywatnego, czy to publicznego, co jest założeniem nierealnym, biorąc pod uwagę 
stopień skomplikowania współczesnego prawa i drobiazgowość regulacji w więk-
szości jego dziedzin. Nawet odwołując się do funkcjonujących w teorii prawa po-
działów na prawo publiczne i prywatne, trudno oczekiwać, że sędziowie orzekający 
w poszczególnych projektowanych Izbach będą orzekać we wszystkich sprawach 
należących do właściwości Izby. Na poziomie wymaganym od sędziego Sądu Naj-
wyższego nie sposób bowiem specjalizować się w tak różnych dziedzinach prawa, 
jak prawo karne i prawo ubezpieczeń społecznych, a te dziedziny bezsprzecznie 
przynależą do prawa publicznego. Będzie to wymuszało tworzenie wydziałów, któ-
re właściwością w całości lub w znacznej części będą odpowiadały obecnym Izbom 
Sądu Najwyższego, co w efekcie potwierdza tezę o pozorności zmian ustrojowych. 

Nie sposób oprzeć się w związku z tym wrażeniu, że jednym uzasadnieniem od-
wołania się do podziału Sądu Najwyższego na Izby Prawa Publicznego i Prawa Pry-
watnego, czy też szerzej zmian w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 
jest nadanie projektowanej zmianie pozoru zmiany ustroju Sądu Najwyższego. Ma 
to uzasadniać zastosowanie art. 180 ust. 5 Konstytucji RP. Tymczasem podkreślić 
trzeba, że przedmiotowa regulacja w ogóle nie dotyczy Sądu Najwyższego. Zgodnie 
z treścią powołanego przepisu „w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic 
okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku 
z pozostawieniem mu pełnego uposażenia”. Użycie liczby mnogiej w odniesieniu 
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do „sądów” wskazuje, że przepis ten odnosi się wyłączenie do zmian dotyczących 
sądownictwa powszechnego, administracyjnego lub wojskowego. Wynika to wprost 
z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP, w którym Sąd Najwyższemu jako odrębnej kategorii 
sądu w strukturze wymiaru sprawiedliwości przyznaje się całkowitą autonomię i nie-
zależność. Gdyby więc art. 180 ust. 5 Konstytucji RP miał dotyczyć Sądu Najwyż-
szego, to sąd ten powinien być w nim wyraźnie wskazany. 

Nawet gdyby – czysto teoretycznie uznać – że art. 180 ust. 5 Konstytucji RP 
dotyczy Sądu Najwyższego, to przepis ten ma charakter proceduralno – organiza-
cyjny i nie stanowi normy kompetencyjnej do dowolnego kształtowania ustroju 
Sądu Najwyższego. Z pewnością nie daje też swobodnej możliwości decydowania 
o tym, który z sędziów dotkniętych w tym samym stopniu zmianą ustroju sądów 
zostanie przeniesiony w stan spoczynku, a który nie. Co więcej, regulacja ta po-
zwala na dokonywanie jedynie takich zmian ustroju sądów, które są zgodne z Kon-
stytucją, nie zaś takich, które są z Konstytucją niezgodne. Gdyby było inaczej, to 
należałoby przyjąć, że przepis ten pozwala na zmianę Konstytucji w drodze zmiany 
ustawy o ustroju sądów, polegającej na przykład na likwidacji sądów i powierzeniu 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości organom władzy wykonawczej. Artykuł 8 
ust. 1 Konstytucji, w myśl którego jest ona najwyższym prawem, wyklucza taką 
wykładnię, która pozwalałaby przekreślać zasady i wartości konstytucyjne oraz 
przyznane w Konstytucji prawa i wolności przy pomocy postanowień Konstytucji, 
a więc przekreślałaby prawo do niezawisłego i niezależnego Sądu Najwyższego 
wynikające z art. 45 ust. 1 Konstytucji przy pomocy art. 189 ust. 5 Konstytucji.

Nie sposób także nie wspomnieć, że pojęcie ustroju sądów, o którym mowa w tym 
art. 180 ust. 5 Konstytucji jest pojęciem szerszym aniżeli ich struktura wewnętrzna. De-
fi niując pojęcie ustroju sądów, należy również mieć na uwadze cele, jakie prawne ure-
gulowanie ustroju sądów ma spełniać w świetle całokształtu regulacji konstytucyjnej. 
Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 listopada 2005 r., sygn. P 20/04, 
w odniesieniu do sądów powszechnych, „ustrój sądów realizować ma, najogólniej 
rzecz biorąc, dwie najważniejsze wytyczne konstytucyjne, a mianowicie zapewniać 
sądom jako instytucjom publicznym rzetelność i sprawność. Regulacja ustroju sądów 
ma służebne znaczenie wobec przysługującego każdemu prawa do rozpatrzenia jego 
sprawy w sposób sprawiedliwy, jawny i bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP”. Mając to na 
uwadze, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że elementami defi niującymi ustrój sądów 
są nie tylko ich struktura i organizacja wewnętrzna, ale także relacje instancyjne i w za-
kresie nadzoru judykacyjnego między różnymi kategoriami sądów. 

W treści projektowanej ustawy nie proponuje się zmian dotyczących zakresu ko-
gnicji Sądu Najwyższego, czy relacji instancyjnych. Nie przewiduje się przykładowo 
znaczących zmian w zakresie instytucji uchwał rozstrzygających istotne zagadnienia 
prawne, czy rozbieżności w orzecznictwie (zob. art. 54 i 65). Na marginesie jedynie 
można zauważyć, że jest to o tyle niezrozumiałe, że część posłów podpisanych pod 
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opiniowanym projektem, jednocześnie popiera wniosek inicjujący przed Trybuna-
łem Konstytucyjnym postępowanie o sygn. K 7/17. We wniosku tym jego Autorzy 
kwestionują zgodność z Konstytucją obecnie obowiązujących regulacji dotyczących 
działalności uchwałodawczej Sądu Najwyższego, po to by – już jako Autorzy niniej-
szego projektu – opowiedzieć się za ich przyjęciem. Kwestionuje się zatem konstytu-
cyjność przepisów, których uchwalenie się jednocześnie proponuje. Jest to zarazem 
najlepszy dowód na okoliczność, w jak dowolny sposób wykorzystywane jest prawo 
i poszczególne jego instytucje dla realizacji doraźnych zamierzeń. 

Wszystko to sprawia, że proponowane zmiany legislacyjne, nawet teoretycznie, 
trudno uznać za „zmianę ustroju” Sądu Najwyższego w rozumieniu art. 180 ust. 5 
Konstytucji RP. Z pewnością nie można mówić o takiej zmianie już na etapie wejścia 
w życie projektowanej ustawy. Znaczna część problematyki odnoszącej się do orga-
nizacji i właściwości projektowanych izb ma bowiem zostać dopiero uregulowana 
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 3 § 2 ustawy. Sam Projektodawca za-
kłada, że nie nastąpi to z dniem wejścia w życie ustawy, skoro w art. 91 ustanawia się 
przepisy przejściowe dotyczące okresu od dnia wejścia w życie do dnia wydania tych 
przepisów. Tymczasem, jak wskazano powyżej, zgodnie z projektowanym art. 87 § 1 
wszyscy, sędziowie Sądu Najwyższego mieliby zostać przeniesieni w stan spoczyn-
ku już w dniu następującym po dniu wejścia w życie ustawy, co jest rozwiązaniem 
sprzecznym z art. 180 ust. 1 i ust. 5 Konstytucji RP. 

2.1.2. Perspektywa prawnomiędzynarodowa

Kompetencję Ministra Sprawiedliwości do wskazania sędziów, którzy będą mo-
gli nadal orzekać w Sądzie Najwyższym po wejściu w życie projektowanej ustawy, 
przewidzianą w art. 87 projektu należy uznać także za sprzeczną z art. 6 ust. 1 Kon-
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności121 i wyrażonym tam 
prawem każdego podsądnego do niezależnego i niezawisłego sądu ustanowionego 
ustawą. Jest to bowiem przejaw ingerencji przedstawiciela władzy wykonawczej w 
to, którzy imiennie sędziowie zostaną wyeliminowani z orzekania w konkretnych 
sprawach, przydzielonych im przed wejściem w życie projektowanej ustawy. Sę-
dziowie niedopuszczeni przez Ministra do orzekania po dniu wejścia w życie usta-
wy zostaną wyrugowani z powołanych już uprzednio składów orzekających. Warto 
podkreślić, że wokandy są układane ze znacznym wyprzedzeniem, co oznacza, że 
składy orzekające w poszczególnych sprawach są znane podsądnym nieraz z kilku-
miesięcznym wyprzedzeniem. Podsądny może mieć uzasadnione wątpliwości, czy 
sąd, którego skład zdeterminuje decyzja Ministra Sprawiedliwości będzie niezależ-
nie i bezstronnie orzekał w jego sprawie, tym bardziej że Minister Sprawiedliwości 
jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym i ma również kompetencje nadzorcze 
i procesowe w postępowaniach karnych. Z punktu widzenia art. 6 ust. 1 EKPC 

121 Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm. dalej „EKPC”.
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niedopuszczalna jest sytuacja, w której podmiot utożsamiany ze stroną procesową 
(czyli Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny) i będący jednocześnie 
przedstawicielem władzy wykonawczej może wyeliminować sędziego od orzeka-
nia w konkretnej sprawie. Stanowi to rażące naruszenie prawa do niezależnego 
i bezstronnego sądu. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowie-
ka (dalej: „ETPC”, decydowanie przez władzę wykonawczą o usunięciu sędziego 
z urzędu narusza niezawisłość sędziowską. Takie stanowisko wprost wyraził ETPCz 
w wyroku w sprawie Henryk Urban i Ryszard Urban przeciwko Polsce. W punkcie 
45 tego wyroku stwierdza się: „nieodwoływalność sędziów przez władzę wykonaw-
czą w czasie ich kadencji musi być zasadniczo postrzegana jako skutek ich niezależ-
ności i jako taka jest włączona w gwarancje art. 6 ust. 1 Konwencji” (wyrok z dnia 
30 listopada 2010 r., skarga nr 23614/08; por także wyrok ETPCz z dnia 21 czerwca 
2011 r. w sprawie Fruni przeciwko Słowacji, skarga nr 8014/07, § 145). W wyro-
ku w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce ETPCz stwierdził, że nie stano-
wi „niezależnego sądu” organ, którego członków mianuje i odwołuje organ władzy 
wykonawczej (w tej sprawie – Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z innym 
ministrem – por. § 41 wyroku z dnia 3 marca 2005 r., Brudnicka i inni przeciwko 
Polsce, skarga nr 54723/00). Podobny standard wynika z art. 14 Międzynarodowe-
go Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych122. W Komentarzu Ogólnym nr 32 do 
art. 14 Paktu Komitet Praw Człowieka stwierdza, że usunięcie sędziego z urzędu 
przez egzekutywę przed zakończeniem kadencji na którą zostali powołani, bez poda-
nia konkretnych powodów i bez dostępu do efektywnej kontroli sądowej tej decyzji, 
jest niezgodne z zasadą niezależności sądownictwa (pkt 20 Komentarza Ogólnego). 

Również z tzw. miękkiego prawa (soft law) Rady Europy wynika, że pozosta-
wienie Ministrowi Sprawiedliwości decydowania o tym, czy sędzia będzie mógł 
pełnić urząd do końca kadencji czy czasu, na który powołano go do pełnienia tej 
funkcji, jest sprzeczne z zasadą niezależności sądów (por. pkt 49–50 załącznika do 
zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec (2010)/12 do państw człon-
kowskich w sprawie: niezależności, efektywności i odpowiedzialności sędziów). 

2.2.  Usunięcie z urzędu w związku z obniżeniem wieku przejścia 
w stan spoczynku 

Drugą możliwością, jaka może doprowadzić do ukształtowania się nowego 
składu osobowego Sądu Najwyższego jest obniżenie obowiązkowego wieku przej-
ścia w stan spoczynku. Zgodnie z projektowanym art. 31 wiek obligatoryjnego 
przejścia w stan spoczynku zostanie obniżony do 65 lat, zaś w przypadku kobiet 
możliwe będzie przejście w stan spoczynku na wniosek po ukończeniu lat 60.

122 Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.
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Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że takie obniżenie wieku dotyczyłoby 
w 2017 r. znacznego odsetka czynnych zawodowo Sędziów Sądu Najwyższego. 
Oznaczałoby to konieczność szybkiego obsadzenia tych stanowisk w nowej pro-
cedurze. Proponowane rozwiązanie oparte jest na przewrotnym uzasadnieniu ak-
sjologicznym: obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku, uznawane społecznie 
za korzystne z indywidualnego punktu widzenia, nie może być oceniane negatyw-
nie. Tymczasem nie zauważa się, że projektowana nowelizacja stanowi naruszenie 
prawa do pracy w rozumieniu art. 65 ust. 1 Konstytucji. Każdemu zapewnia się 
bowiem wolność wyboru i wykonywania zawodu. Proponowane rozwiązanie naka-
zuje natomiast przejście stan spoczynku, chyba że na dalsze pełnienie obowiązków 
służbowych wyda zgodę Minister Sprawiedliwości (por. art. 31 § 1 projektu). Co 
istotne zgody tej nie wyraża Prezydent RP, który nominował sędziego, co byłoby 
rozwiązaniem zdecydowanie bardziej spójnym systemowo. 

Nieporozumieniem jest również odwoływanie się przez Projektodawcę do za-
sady równości wyrażonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP i potrzeby „zapewnienia 
równowagi pomiędzy uprawnieniami emerytalnymi obowiązującymi w ramach po-
wszechnego systemu emerytalnego, a uprawnieniami do stanu spoczynku sędziów 
Sądu Najwyższego”. Konstytucyjna zasada równości nakazuje stworzenie takich 
samych warunków prawnych realizacji określonych uprawnień tylko takim podmio-
tom, które znajdując się w tej samej sytuacji, albo precyzyjniej – charakteryzujących 
się daną cechą relewantną. Tymczasem sytuacja sędziego i ubezpieczonego w po-
wszechnym systemie emerytalnym jest nieporównywalna i tym samym podmioty te 
nie charakteryzują się tą samą cechą prawnie relewantną. Przejście w stan spoczynku 
oznacza utratę możliwości orzekania, podczas gdy nabycie uprawnień emerytalnych 
w żaden sposób nie przekłada się na dalsze wykonywanie zawodu. Wprawdzie dla 
realizacji uprawnień emerytalnych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy, ale nie 
stoi to na przeszkodzie ponownemu jego nawiązaniu. W przypadku sędziów nie ma 
zaś możliwości powrotu do orzekania po przejściu w stan spoczynku.

Niezależnie od tego przyjęte rozwiązanie jest wątpliwe w kontekście art. 2 
Konstytucji RP i wyrażonej z nim zasady demokratycznego państwa prawa i po-
prawnej legislacji. W przypadku zmian prawa ingerujących w treść stosunków służ-
bowych przyjmuje się, że nie mogą mieć one ani charakteru retroaktywnego, ani 
retrospektywnego, a więc oddziałującego na treść stosunków prawnych trwających 
w chwili wejścia w życie zmiany. Rozstrzygnięcie intertemporalne powinno zatem 
oddziaływać wyłącznie pro futuro. Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku 
powinno zatem dotyczyć wyłącznie osoby, które otrzymały nominację sędziowską 
po wejściu w życie proponowanej zmiany. Tylko w ten sposób możliwe byłoby po-
godzenie proponowanej zmiany z zasadą nieusuwalności sędziego. Nie ma bowiem 
argumentów, czy to natury ustrojowej, czy aksjologicznej, aby przejście w stan 
spoczynku w wieku 65 lat stosować do sędziów aktualnie piastujących swój urząd. 
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Już tylko na marginesie stwierdzić trzeba, że proponowane rozwiązanie jest 
wyrazem marnotrawstwa doświadczenia zawodowego oraz wiedzy sędziów pia-
stujących ten najwyższy urząd sędziowski w Państwie Polskim. Niesie za sobą 
ryzyko przerwania sprawności działania instytucji publicznych, naruszając prawo 
obywateli do sądu (por. punkt 4 opinii). 

2.3. Usunięcie z urzędu przez wygaśnięcie mandatu sędziego 

W art. 24 projektu przewiduje się dwa dodatkowe wymogi dla kandydatów na 
sędziów Sądu Najwyższego, a mianowicie wymóg posiadania wyłącznie obywatel-
stwa polskiego (dotychczas posiadanie kolejnego obywatelstwo nie było przeszko-
dą) oraz wymóg odnoszący się do niepełnienia służby dla organów bezpieczeństwa 
państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1575). Jednocześnie w art. 32 przewiduje się obligatoryjne 
wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego w razie stwierdzenia, że pełnił służbę, 
pracował lub był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa lub na-
bycia obywatelstwa obcego państwa. Takie rozwiązanie w istocie stanowi sposób 
usunięcia określonych sędziów z urzędu. 

Dodatkowe wymogi dla sędziów Sadu Najwyższego, wskazane w art. 24 pro-
jektu pozostają w sprzeczności z art. 60 Konstytucji RP, który gwarantuje prawo 
dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. W literaturze powszechnie 
wskazuje się, że pojęcie „służby publicznej”, o którym mowa w tym przepisie nale-
ży defi niować w sposób abstrahujący od treści ustaw precyzujących to pojęcie oraz 
z uwzględnieniem zasad, norm i wartości konstytucyjnych. Chodzi tu o „trwałe wy-
konywanie wszelkich zajęć związanych bezpośrednio lub tylko pośrednio z realiza-
cją zadań władzy publicznej, wypełnianiem funkcji publicznych lub zaspokajaniem 
potrzeb publicznych lub działanie w interesie publicznym (…) bądź dla osiągnięcia 
celu publicznego”123. W tym kontekście nie powinno ulegać wątpliwości, że za-
kres przedmiotowy pojęcia służby cywilnej obejmuje także sprawowanie urzędu 
sędziowskiego, zaś Projektodawca zamierza różnicować możliwość pełnienia tej 
służby w zależności od tego, czy dana osoba pełniła służbę w organach bezpieczeń-
stwa państwa, bądź posiada inne obywatelstwo. 

2.4. Usunięcie z urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Projekt, stwarzając ustawową podstawę do zakończenia działalności Sądu Naj-
wyższego jako organu niezależnego i odrębnego od innych władz, przerywa również 
określoną w art. 183 ust. 3 jako sześcioletnią kadencję urzędującego Pierwszego Pre-
zes Sądu Najwyższego (art. 87 § 1 i 88 projektu). Jednocześnie wprowadza się regu-

123 W. Sokolewicz, Artykuł 60 [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Tom 4, Warszawa 2005, s. 14–15, uw. 18.
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lację, zgodnie z którą jeżeli sędzia Sądu Najwyższego zajmujący stanowisko Pierw-
szego Prezesa Sądu Najwyższego został przeniesiony w stan spoczynku na podstawie 
art. 87 § 1, zadania i kompetencje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wykonuje 
sędzia Sądu Najwyższego wskazany przez Ministra Sprawiedliwości. 

O ile w art. 88 projektu dopuszcza się możliwość wskazania przez Ministra 
Sprawiedliwości sędziego zajmującego stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Naj-
wyższego, jako tego, który nie zostanie przeniesiony w stan spoczynku w trybie 
art. 87 § 1, o tyle w art. 93 § 1 Projektodawca taką możliwość w istocie wyklucza. 
Zgodnie bowiem z tym przepisem, wybór kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia objęcia ostatniego wol-
nego stanowiska sędziego, o którym mowa w art. 92 § 1. Projektowane przepisy 
z góry zakładają zatem, że obecny Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie dokoń-
czy swojej kadencji. 

Biorąc pod uwagę powyższe nie ulega wątpliwości, że konstytucyjnie rozpo-
częta kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie może zostać przerwana 
przez przepis o randze ustawowej, regulujący przeniesienie w stan spoczynku. W 
kontekście relacji art. 183 ust. 3 Konstytucji RP do art. 88 projektu, przepis ten na-
leży ocenić jednoznacznie jako niekonstytucyjny. Zgodna z konstytucją wykładnia 
art. 87 § 1 projektu nakazywałaby natomiast przyjęcie, że sędzia Sądu Najwyższe-
go powołany na sześcioletnią kadencję pełni obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego do czasu zakończenia kadencji bez względu na jego wiek. Inna inter-
pretacja prowadzi do przerwania 6 letniej kadencji. 

Podobnie jak w przypadku usunięcia sędziego w związku z wygaśnięciem man-
datu stanowione normy prawne nie mają charakteru abstrakcyjno – generalnego, 
ale indywidualny, co dodatkowo stanowi naruszenie zasady poprawnej legislacji 
z art. 2 Konstytucji. 

3.  Przerwanie ciągłości władzy sądowniczej i naruszenie zasady 
podziału władz

Projekt, stwarzając ustawową podstawę do zakończenia działalności Sądu Naj-
wyższego jako organu niezależnego i odrębnego od innych władz, przerywa cią-
głość władzy sądowniczej i narusza zasadę podziału władz. 

Ciągłość władzy państwowej jest istotną wartością konstytucyjną, której – 
w myśl art. 126 ust. 1 Konstytucji – gwarantem pozostaje Prezydent RP. W projek-
cie przewidziano zniesienie Sądu Najwyższego w obecnym składzie i zastąpienie 
go przez organ tak nazwany, jednakże nie będący Sądem Najwyższym w konstytu-
cyjnym znaczeniu. Sąd Najwyższy bowiem składa się z sędziów powołanych przez 
Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, nie zaś z sędziów Sądu 
Najwyższego powołanych na ten urząd przez Prezydenta RP i następnie wskaza-
nych do pełnienia urzędu przez Ministra Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia 
w dzienniku urzędowym (art. 87 § 1 projektu), bądź sędziów powołanych wpraw-
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dzie przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, która z mocy 
prawa uwzględnić musi kandydaturę przedłożoną przez Ministra Sprawiedliwości 
w razie niewypowiedzenia się w terminie 14 dni (art. 92 § 4).

Analiza przepisów art. 87 § 1 zd. 2, art. 92 § 2 oraz art. 93 projektu wskazuje 
jednoznacznie, że Minister Sprawiedliwości i większość parlamentarna, z której 
się on wywodzi, zyskają praktycznie niczym nie ograniczoną możliwość swobod-
nego ukształtowania składu osobowego Sądu Najwyższego. Jak już wspomniano 
stosownie do art. 87 § 1 i 2 Minister Sprawiedliwości wyposażony zostanie w kom-
petencję wskazania sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostaną w stanie czyn-
nym, co automatycznie będzie oznaczać odejście w stan spoczynku wszystkich in-
nych sędziów tego Sądu. Z kolei art. 92 § 2 przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości 
uprawnienie do przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa po jednym kandy-
dacie na każde stanowisko sędziego Sądu Najwyższego spośród osób spełniających 
warunki określone w art. 24 bez jakiegokolwiek konkursu. Uprawnienie to będzie 
miało przy tym charakter całkowicie dyskrecjonalny i swobodny, albowiem zdanie 
2 powołanego paragrafu wyłącza procedurę konkursową, o której mowa w art. 25 
§ 2 i 3. 

Co więcej, zgodnie z art. 92 § 3 projektu, Krajowa Rada Sądownictwa będzie 
zobowiązana do rozpatrzenia i oceny kandydatury zgłoszonej przez Ministra Spra-
wiedliwości w zaledwie 14 dni od dnia przedstawienia kandydatury, a bezskuteczny 
upływ tego terminu będzie równoznaczny z przedstawieniem Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku o powołanie kandy-
data na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Projektowane rozwiązanie oznacza 
de facto zmianę art. 179 Konstytucji RP, stanowiącego, że sędziowie są powoływani 
przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, która ze swej isto-
ty wyraża swą wolę w formie uchwał. Niezależnie od zastrzeżeń formułowanych 
pod adresem tego rozstrzygnięcia, warto w tym kontekście podkreślić, że zwrócono 
na to uwagę w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 
2017 r., sygn. akt K 5/17124. Projektowana ustawa przyjmuje natomiast fi kcję prawną, 
że niepodjęcie uchwały przez Krajową Radę Sądownictwa będzie równoznaczne z jej 
podjęciem i to z konkretnym rozstrzygnięciem. 

Rozwiązanie zawarte w art. art. 92 § 3 projektu należy zestawić ze zmiana-
mi wprowadzanymi ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa. Ustawa ta przewiduje podział Rady na dwa Zgromadzenia: 
Pierwsze złożone wprawdzie z 10 członków, wśród których aż 7 będzie powoła-
nych przez obecną większość parlamentarną (Minister Sprawiedliwości, czterech 
posłów i dwóch senatorów) oraz Drugie (złożone z 15 sędziów). Znowelizowana 
ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada, że do przedstawienia Prezyden-
towi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie tego kandydata na stanowi-

124 OTK-A ZU 2017, poz. 48.
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sko sędziego niezbędne jest wydanie pozytywnej oceny kandydata przez Pierwsze 
Zgromadzenie Rady oraz Drugie Zgromadzenie Rady (art. 31b ust. 1). W sytuacji 
wydania przez dwa zgromadzenia rozbieżnych ocen kandydata, zgromadzenie, któ-
re wydało ocenę pozytywną, może podjąć uchwałę o skierowaniu kandydatury do 
rozpatrzenia i oceny przez Radę w pełnym składzie (art. 31b ust. 2). Oznacza to, 
że w sytuacji, gdy do uchwalenia opiniowanej ustawy dojdzie po wejściu w życie 
ustawy z dnia 12 lipca 2017 r., przedstawiciele obecnej większości parlamentar-
nej zyskają w istocie samodzielną możliwość doprowadzenia do skutku, o którym 
mowa w art. 92 § 4 projektu. Wystarczy bowiem, że Minister Sprawiedliwości, 
czterech posłów i dwóch senatorów nie stawią się na posiedzenia Pierwszego Zgro-
madzenia w terminie wyznaczonym przez ten przepis. Będzie to równoznaczne 
z niepodjęciem przez Radę uchwały w sprawie przedstawienia Prezydentowi da-
nego kandydata i tym samym kandydata uważać się będzie za przedstawionego 
Prezydentowi RP. Takie rozwiązanie pozostaje w jaskrawej sprzeczności z art. 179 
Konstytucji RP, który stanowi, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP 
na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasem brak stanowiska Krajowej 
Rady Sądownictwa w terminie określonym w art. 92 § 3 oznaczać będzie przedsta-
wienie Prezydentowi kandydata Ministra Sprawiedliwości, a nie kandydata objęte-
go wnioskiem Rady. Minister Sprawiedliwości nie ma konstytucyjnych uprawnień 
do wnioskowania do Prezydenta w przedmiocie powołania sędziego.

Rozwiązania zawarte w art. 92 § 2 i 3 projektu są także sprzeczne z powołanym 
wyżej art. 60 Konstytucji RP. Z przepisu tego wynika, że zasady dostępu do służby 
publicznej muszą mieć charakter obiektywny, tak by umożliwiały ubieganie się 
o przyjęcie do tej służby różnym kandydatom zgodnie z zasadami równości szans. 
Projektowane rozwiązanie takiego standardu nie zapewnia. Kryteria, którymi kie-
rować będzie się Minister Sprawiedliwości przy uzupełnianiu składu osobowego 
Sądu Najwyższego po ewentualnym wejściu w życie projektowanej ustawy, będą 
bowiem całkowicie dyskrecjonalne. Wyłączenie możliwości zgłaszania się kandy-
datów spełniających ustawowe wymogi przekreśla natomiast jakąkolwiek równość 
szans. Co więcej, jak podkreśla się w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
„regułą powinien być dostęp do stanowisk w służbie publicznej w drodze konkursu 
przeprowadzanego na podstawie jasnych określonych w ustawie kryteriów. Takie 
rozwiązanie odpowiada nie tylko wymogom sprawiedliwości, wykluczając arbi-
tralność rozstrzygnięć, ale ponadto służy realizacji dobra wspólnego, umożliwiając 
nabór najlepszych kandydatów na poszczególne stanowiska w służbie publicznej. 
Ustawodawca powinien dążyć do coraz szerszego wprowadzania procedury kon-
kursowej przy obsadzaniu stanowisk w służbie publicznej”125.

Należy przy tym podkreślić, że władze publiczne mają obowiązek kierowania 
się zasadą niepodległości i suwerenności państwa. Członków władzy ustawodawczej 

125 Zob. wyrok z dnia 29 listopada 2007 r., SK 43/06, OTK-A 2007, Nr 10, poz. 130.
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zobowiązuje do tego w szczególności ślubowanie, w myśl którego mają oni „strzec 
suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i do-
bra obywateli” (artykuł 104 Konstytucji RP). Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad 
działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania (art. 183 
ust. 1 Konstytucji) oraz stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu (art. 101 
ust. 1 Konstytucji), wyborów Prezydenta RP (art. 129 ust. 1 Konstytucji) oraz waż-
ność referendum ogólnokrajowego i referendum zatwierdzającego zmianę Konsty-
tucji (art. 235 ust. 6 Konstytucji). Przerwanie ciągłości działania Sądu Najwyższe-
go i zastąpienie go niekonstytucyjnym organem noszącym nazwę Sąd Najwyższy, 
lecz pozbawionym konstytucyjnych przymiotów tego Sądu, stanowi zagrożenie dla 
suwerenności i bezpieczeństwa Państwa oraz porządku publicznego, dla wolności 
i praw człowieka i obywatela a tym samym także dla suwerenności Narodu. Naród 
bez konstytucyjnie legitymowanej władzy sądowniczej nie jest zdolny do wyłonienia 
legitymowanej władzy ustawodawczej oraz wykonawczej. Państwo bez legitymo-
wanych władz traci przymiot suwerenności. Projekt, zakładając przerwanie ciągłości 
działania Sądu Najwyższego i zastąpienie tego Sądu organem nie spełniającym kon-
stytucyjnych wymagań stawianych Sądowi Najwyższemu, stwarza zagrożenie dla 
suwerenności państwa ze względu na sprowadzenie ryzyka niemożności wybrania 
należycie legitymowanych władz wobec braku organu posiadającego niekwestiono-
waną zdolność stwierdzenia ważności procedur wyborczych.

4. Zmiany godzące w rzetelność i sprawność działania Sądu Najwyższego

4.1.  Dysfunkcjonalność proponowanej struktury organizacyjnej 
Sądu Najwyższego

Przez usunięcie z urzędu Sędziów Sądu Najwyższego oraz Pierwszego Pre-
zesa Sądu Najwyższego dojdzie również do naruszenia wyrażonej we wstępie do 
Konstytucji RP zasady rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych. 
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „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 warto-
ści mających rangę konstytucyjną. Wynika to jasno z tekstu wstępu do Konstytu-
cji (tzw. preambuły), w którym jako dwa główne cele ustanowienia Konstytucji 
wymieniono: zagwarantowanie praw obywatelskich oraz zapewnienie rzetelności 
i sprawności działania instytucji publicznych. Przepisy, których treść nie sprzyja 
rzetelności lub sprawności działania instytucji mających służyć ochronie praw kon-
stytucyjnych stanowią zarazem naruszenie tych praw, a tym samym uzasadnione 
jest ich uznanie za niezgodne z Konstytucją”126. 

W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazł wyraz 
pogląd, że stworzenie instytucji publicznej „w kształcie uniemożliwiającym jej 

126 Tak w uzasadnieniu wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r.,. K 14/03, OTK ZU nr 1/A/2004, poz. 1.
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rzetelne i sprawne działanie” narusza „zasady państwa prawnego w zakresie kon-
stytucyjnego prawa obywateli”127. Projektowana ustawa nadaje zatem Sądowi Naj-
wyższemu kształt uniemożliwiający rzetelne i sprawne działanie, a przez to narusza 
prawo obywateli do sądu, a w istocie przysługujące im na mocy art. 2 w związku 
z art. 8 Konstytucji RP prawo do demokratycznego państwa prawnego.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać również na dysfunkcjonalność 
zaproponowanej struktury organizacyjnej Sądu Najwyższego. Biorąc bowiem pod 
uwagę ustawowy zakres kognicji Sądu Najwyższego, którego co do zasady Pro-
jektodawca nie zamierza zmieniać, prima facie mogłoby się wydawać, że do wła-
ściwości Izby Prawa Publicznego miałyby należeć sprawy rozpoznawane na pod-
stawie przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego, 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz inne sprawy, do których 
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego, a także sprawy ubezpieczeń 
społecznych i sprawy publiczne, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, re-
gulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których 
złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, a także sprawy o roszczenia twórców wynalazków, wzorów użytkowych 
i przemysłowych oraz topografi i układów scalonych o wynagrodzenie, jak również 
sprawy rejestrowe. Tymczasem zgodnie z art. 4 projektu Izba Prawa Publiczne-
go miałaby rozpatrywać sprawy podlegające orzecznictwu sądów wojskowych. 
Wprawdzie, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, takie określenie właści-
wości Izby Prawa Publicznego ma charakter „częściowy” (s. 91), lecz brzmienie 
przytoczonego przepisu zdaje się sugerować, że rozpoznawanie spraw podlegają-
cych orzecznicy sądów wojskowych ma stanowić wyłączny przedmiot działalności 
omawianej Izby. Projektodawca nie przewiduje bowiem możliwości poszerzenia 
zakresu właściwości Izby w drodze Regulaminu Sądu Najwyższego. Wątpliwe 
wydaje się zaś wyinterpretowanie takiej możliwości z art. 3 § 2. Oznaczałoby to, 
że właściwość projektowanej Izby w istocie odpowiadać ma właściwości obec-
nie funkcjonującej Izby Wojskowej, a nawet być od niej nieco węższa128. Z kolei 
ogromna większość spraw rozpatrywanych w obecnych Izbach Cywilnej, Karnej 
oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych miałaby zatem, według 
przedłożonego projektu, być rozpatrywana przez Izbę Prawa Prywatnego. 

W 2016 r. do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego wpłynęło 65 spraw, z czego 
część dotyczyła spraw dyscyplinarnych prokuratorów i asesorów wojskowych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury, które miałyby według opiniowanego projektu pod-
legać kognicji Izby Dyscyplinarnej. Natomiast do Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych wpłynęło w 2016 r. ok. 11000 spraw. 
Dziwi w tym kontekście zawarta w art. 91 projektu propozycja, aby do dnia wyda-

127 Tak w sentencji wyroku w sprawie o sygn. K 14/03.
128 Por. § 31 ust. 1 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. 

w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego, M.P. 2003, nr 57, poz. 898 z późn. zm.
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nia przepisów wykonawczych na podstawie art. 3 § 2 Izba Prawa Publicznego Sądu 
Najwyższego liczyła 14 sędziów, co, przy założeniu utrzymania wpływu spraw na 
poziomie z 2016 r., dawałoby ok. 5 spraw rocznie na jeden referat sędziowski, zaś 
Izba Prawa Prywatnego miałaby liczyć 18 sędziów, co przy tym samym założeniu da-
wałoby 611 spraw w jednym referacie. Bez wątpienia przełoży się to na zwiększenie 
czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie. 

Wniosek taki jest tym bardziej uzasadniony, że wdrożenie nowo powołanych sę-
dziów do pracy w Sądzie Najwyższym będzie wymagało czasu. Wydłużenie czasu 
postępowania przed Sądem Najwyższym wydaje się nieuchronne także z tego wzglę-
du, że przepisy proponowanej ustawy nie określają, poza wadliwie skonstruowanym 
wyjątkiem wynikającym z art. 4, właściwości Izby Prawa Prywatnego oraz Izby Pra-
wa Publicznego. Właściwość tę określić ma dopiero regulamin Sądu Najwyższego 
wydany przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 3 § 2 projektu. W związku 
zaś z faktem, że zarówno liczba, jak i nazwy poszczególnych Izb mają ulec zmia-
nie, brak będzie podstaw do stosowania dotychczasowego regulaminu. Oznacza to, 
że do czasu wydania przez Ministra Sprawiedliwości regulaminu Sądu Najwyższe-
go działalność Sądu Najwyższego zostanie całkowicie sparaliżowana. Tym samym 
uchwalenie projektowanej ustawy doprowadzi do celów odwrotnych od deklarowa-
nych w uzasadnieniu projektu (zob. s. 82). Sprawność Sądu Najwyższego ograniczy 
też istotne zmniejszenie liczby stanowisk sędziowskich przewidziane w projekcie. 
Artykuł 91 projektu przewiduje 44 stanowiska do czasu odmiennego uregulowania 
tej kwestii przez Ministra Sprawiedliwości. Tymczasem, ciągłość wymiaru sprawie-
dliwości jest jednym z podstawowych warunków realizacji zasady państwa prawne-
go, dyscyplinuje władzę publiczną, stabilizuje procesy polityczne w państwie, służy 
systematyzacji prawa, a przede wszystkim tworzy świadomość pewności praw129.

4.2. Wygaśnięcie stosunków pracy pracowników niebędących sędziami 

Nie bez wpływu na ciągłość i sprawność działania Sądu Najwyższego pozosta-
ną regulacje zawarte w art. 90 § 2–4. Mogą one stanowić przyczynek do wymia-
ny znacznej części, jeżeli nie całego aparatu pomocniczego i administracyjnego 
w Sądzie Najwyższym. Zgodnie bowiem z art. 90 § 2 nowy Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego w terminie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska, może przedstawić 
Szefowi Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego, członkom Biura Studiów i Analiz 
Sądu Najwyższego niebędących sędziami oraz pracownikom Sądu Najwyższego nie-
będących sędziami zatrudnionym na podstawie przepisów dotychczasowych, nowe 
warunki pracy i płacy. Natomiast w przypadku nieprzedstawienia nowych warunków 
pracy i płacy, stosunek pracy tych osób, rozwiązuje się z upływem tego terminu.

Projektowana ustawa nie określa żadnych zasad i kryteriów, jakimi powinno 
się kierować przy wybieraniu pracowników Sądu Najwyższego, którym zostanie 

129 A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PiP 1998, z. 7, s. 7.
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przedstawiona propozycja nowych warunków pracy i płacy. Złożenie lub niezłoże-
nie tej propozycji jest zatem pozostawione swobodnemu uznaniu nowego Pierw-
szego Prezesa Sądu Najwyższego, co wywołuje ryzyko nierównego traktowania 
pracowników Sądu Najwyższego przez władze publiczne. Co więcej, zastosowanie 
przedstawionej konstrukcji rozwiązania z mocy prawa stosunków pracy tych osób, 
którym nie złożono pisemnej propozycji nowych warunków pracy i płacy prowa-
dzi w istocie do naruszenia ich prawa do sądu. Działanie lub zaniechanie nowego 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie będą mogły być kontrolowane przez 
sądy pracy, a ich kontrola sądowa będzie mogła odbywać się jedynie w granicach 
klauzuli generalnej nadużycia władzy. Zaproponowana konstrukcja pozbawi także 
pracowników Sądu Najwyższego odpraw z tytułu rozwiązania stosunków pracy, 
albowiem te – z mocy przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczą-
cych pracowników130 – należą się jedynie w razie rozwiązania stosunku pracy przez 
pracodawcę. 

W uzasadnieniu projektu brak jest argumentacji towarzyszącej wprowadzeniu 
powyższego rozwiązania, co skłania do przypomnienia, że „w działalności orga-
nów prawodawczych (...) powinno się respektować tzw. wymaganie proporcjonal-
ności (adekwatności); spośród możliwych (i zarazem legalnych) środków oddzia-
ływania. Należałoby wybierać środki skuteczne dla osiągnięcia celów założonych, 
a zarazem możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, wobec których mają być 
zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie większym niż jest to niezbędne dla osią-
gnięcia założonego celu”131.

4.3.  Przepisy dotyczące statusu członków Biura Studiów i Analiz 
niebędących sędziami

Negatywny wpływ na ciągłość wykonywania przez Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy funkcji związanych z pieczą nad zgod-
nością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych 
oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy będzie z ko-
lei miała propozycja obniżenia o połowę wynagrodzenia członków Biura Studiów 
i Analiz niebędących sędziami. Dostrzegając istotną rolę członków Biura Studiów 
i Analiz w tym zakresie, Projektodawca wskazuje, że proponowane obniżenie wy-
nagrodzenia ma związek, z faktem że „zasady wynagrodzenia kształtowane są ade-
kwatnie do posiadanych kwalifi kacji zawodowych, a osoby, o których mowa (...) 
nie posiadają statusu sędziego”. Co oczywiste ustawodawca może w sposób dowol-
ny kształtować wynagrodzenia pracowników urzędów państwowych, rzecz jednak 
w tym, że propozycje przedstawione w projekcie sprawiają wrażenie odwetowych 

130 Dz. U. z 2016 r., poz. 1474.
131 S. Wronkowska, Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, s. 74.
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skoro zrównują wynagrodzenie wysoko wyspecjalizowanej kadry Sądu Najwyż-
szego do pułapu pracowników administracji. Tak istotna redukcja wynagrodzenia 
nie da się racjonalnie uzasadnić. Intencji Projektodawcy nie wyjaśniają także przy-
toczone motywy ustawodawcze. 

Obecnie członkowie Biura Studiów i Analiz niebędący sędziami muszą po-
siadać złożony egzamin sędziowski lub prokuratorski albo mieć kwalifi kacje do 
zajmowania stanowiska sędziego lub stopień naukowy doktora nauk prawnych. 
Zdecydowana większość członków BSiA legitymuje się jednak nie tylko egzami-
nem sędziowskim lub prokuratorskim, ale jednocześnie posiada stopnie i tytuły 
naukowe w tym także profesora prawa. Nie kwestionując bynajmniej trudu i pre-
stiżu zawodu sędziego należy w związku z tym stwierdzić, że pracownicy Biura 
posiadają kwalifi kacje wyższe niż te, które uprawniają do wykonywania zawodu 
sędziego. W olbrzymiej większości są to również osoby posiadające kilkunastoletni 
staż pracy w Sądzie Najwyższym, wielokrotnie zapoczątkowany pracą w charak-
terze asystenta sędziego. Poza wiedzą ich atutem jest zatem także doświadczenie 
zawodowe zdobyte przez lata pracy w Sądzie Najwyższym. 

Trudno w związku z tym uznać, że są to niskie kwalifi kacje, zwłaszcza, że 
członkami Biura Studiów i Analiz, bezpośrednio przez wyborem i nominacją, byli 
dwaj obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm VIII ka-
dencji oraz pięciu obecnych sędziów Sądu Najwyższego. 

Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do człon-
ków Biura Studiów i Analiz niebędących sędziami projekt wprowadza wymóg 
uzyskania zgody Ministra Sprawiedliwości na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, 
innego zajęcia lub sposobu zarobkowania (art. 78 § 3 projektowanej ustawy). Nie 
kwestionując całkowicie tego typu ograniczeń należy podkreślać, że przyznanie 
takiej kompetencji Ministrowi Sprawiedliwości, jest rozwiązaniem wątpliwym sys-
temowo zwłaszcza z punktu widzenia prawa pracy i art. 76 § 1 projektu, w którym 
wskazuje się, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego lub upoważniona przez niego osoba (art. 76 § 1). Wy-
rażenie zgody na dodatkowe zajęcie jest zaś „czynnością z zakresu prawa pracy”.

4.4. Sposób wyznaczania składów orzekających

Za sprzeczne z wymogiem prawa do „sądu, niezawisłego, bezstronnego i usta-
nowionego ustawą” w rozumieniu art. 6 EKPC należy uznać art. 62 projektu, zgod-
nie z którym „przydziału spraw i wyznaczania składu orzekającego dokonuje Pre-
zes Sądu Najwyższego kierujący pracą właściwej izby”. Przed przystąpieniem do 
szczegółowej analizy należy podkreślić że w uzasadnieniu poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw (druk sejmowy nr 1491) ci sami posłowie, którzy podpisali się pod 
opiniowanym projektem ustawy, krytykowali analogiczny sposób przydzielania 
spraw przez przewodniczących wydziału, stwierdzając m.in., że „sprawy przydzie-
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lają przewodniczący wydziałów i nie zawsze jest to przydział zapewniający pełną 
transparentność zewnętrzną. Nie trzeba dodawać, że system pozwala na nadużycia 
i nie buduje zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości”. Dobitnie pokazuje 
to brak spójności działań składających się na tzw. kompleksową reformę wymiaru 
sprawiedliwości. 

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że art. 62 powinien być widzia-
ny w kontekście innych proponowanych uregulowań, w szczególności art. 93 § 2 
projektu, który przewiduje, że Prezesów Sądu Najwyższego, kierujących pracami 
poszczególnych Izb, po raz pierwszy na podstawie niniejszej ustawy, powołuje Pre-
zydent na wniosek Ministra Sprawiedliwości spośród Sędziów Sądu Najwyższego 
w stanie czynnym”. Prezesi Izb wybrani po raz pierwszy według przepisów nowej 
ustawy zostaną zatem de facto wprost wskazani przez Ministra Sprawiedliwości, 
bowiem nie jest on zobowiązany przedstawić Prezydentowi więcej niż jednego 
kandydata na tą funkcję. Przepis art. 93 § 2 projektu jest przepisem przejściowym, 
jednak Prezesi Izb wybrani w ten sposób będą pełnić funkcję przez całą pięcioletnią 
kadencję. Tryb wyboru prezesów Izby przewidziany w art. 14 projektu będzie miał 
zastosowanie dopiero po upływie tej pierwszej, pięcioletniej kadencji. 

Na mocy powyższych projektowanych przepisów o przydziale danej sprawy 
konkretnemu sędziemu lub składowi orzekającemu będzie zatem w sposób całko-
wicie arbitralny decydował Prezes Izby wskazany w praktyce przez Ministra Spra-
wiedliwości, będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym. W projekcie nie 
przewidziano żadnych obiektywnych kryteriów przydzielania spraw sędziom. Stoi 
to w oczywistej sprzeczności ze zmianami, jakie wprowadzono do ustawy prawo 
o ustroju sądów powszechnych. Tam bowiem jako zasadę przyjęto losowe przydzie-
lanie spraw sędziom. Zgodnie z art. 6 EKPC, „każdy ma prawo do sprawiedliwe-
go i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły 
i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiąz-
kach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej 
przeciwko niemu sprawie karnej”. W wielu orzeczeniach Europejski Trybunał Praw 
Człowieka (dalej: „ETPC”) podkreślał, że wymóg dostępu do „sądu ustanowionego 
ustawą” odnosi się nie tylko do sądu jako do instytucji, ale także składu orzekającego 
w konkretnej sprawie132. ETPC podkreśla, że prawo do sądu ustanowionego ustawą 
oznacza, iż organizacja sądownictwa, w tym skład konkretnego panelu orzekającego, 
musi wynikać z ustawy i nie może być uzależniony od władzy wykonawczej133. 

132 Por. m.in.: decyzja ETPC z 17 listopada 2009 r., skarga nr 39279/05, Krzysztof Iwańczuk przeciwko 
Polsce, część C uzasadnienia; wyrok ETPC z 25 października 2011 r., 54809/07, Richert przeciwko 
Polsce, § 43.

133 Ang.: „According to the Court’s case-law, the object of the term “established by law” in Article 6 of the 
Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does not depend on the 
discretion of the executive, but that it is regulated by law emanating from Parliament […] The phrase 
‘established by law’ covers not only the legal basis for the very existence of a ‘tribunal’ but also the 
composition of the bench in each case” (por. część C uzasadnienia decyzji ETPCz w sprawie Krzysztof 
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Pozostawienie prezesowi sądu niekontrolowanej swobody doboru sędziów do 
składu orzekającego jest uznawane za sprzeczne z prawem do niezależnego i nie-
zawisłego sądu na gruncie art. 6 ust. 1 Konwencji. Jeżeli prawo krajowe nie prze-
widuje precyzyjnych kryteriów przydzielania spraw sędziom przez prezesa sądu, 
to skutkuje to niemożnością przewidzenia, jaki skład orzekający będzie sądził daną 
sprawę, co z kolei oznacza pozostawienie prezesowi arbitralnej władzy w tym za-
kresie. To naraża członków składu orzekającego na presję zewnętrzną i stanowi na-
ruszenie prawa podsądnego do sądu niezależnego i niezawisłego (por. §§ 182 185 
wyroku ETPC z dnia 9 października 2008 r. w sprawie Moiseyev przeciwko Rosji, 
skarga nr 62936/00). Jak wynika z innych orzeczeń, wyposażenie prezesa sądu 
w kompetencję do przydzielania spraw składom orzekającym jest dopuszczalne 
w świetle art. 6 ust. 1 EKPC tylko pod warunkiem, że istnieją ustawowe i obiek-
tywne kryteria przydzielania tych spraw, które wykluczają możliwość wywierania 
presji wewnątrz struktury sądy, właśnie ze strony prezesa sądu czy innej osoby 
sprawującej funkcje administracyjne134. 

Jak zostało już wskazane, ze względu na treść art. 87 w zw. z art. 93 § 2 w zw. 
z art. 62 projektu, Minister Sprawiedliwości uzyska częściowo bezpośredni, częścio-
wo zaś pośredni wpływ na kształtowanie składów orzekających w poszczególnych 
Izbach SN. Stanie się tak na skutek uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do do-
puszczenia do orzekania w konkretnej Izbie wskazanych imiennie sędziów (art. 87 
projektu) oraz wskazanie konkretnego sędziego kierującego Izbą (art. 93 § 2 pro-
jektu), który z kolei może dowolnie kształtować składy orzekające w konkretnych 
sprawach (art. 62 projektu) przydzielając je sędziom dopuszczonym do orzekania 
przez Ministra Sprawiedliwości. Wobec tego można poddać w wątpliwość, czy tak 
ukształtowany skład orzekający jest nadal „sądem niezawisłym, niezależnym, usta-
nowionym ustawą” nie tylko w rozumieniu art. 6 EKPC, ale również w świetle art. 47 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 52 
ust. 3 Karty Praw Podstawowych, „W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera 
prawa, które odpowiadają prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ich znaczenie i zakres są takie 
same jak praw przyznanych przez tę konwencję. Niniejsze postanowienie nie stanowi 
przeszkody, aby prawo Unii przyznawało szerszą ochronę”.

Wypada bowiem podkreślić, że Polska podpisała wprawdzie protokół nr 30135, 
którego art. 1 stanowi, że Karta nie rozszerza kompetencji Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Kró-
lestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, prakty-

Iwańczuk przeciwko Polsce; podobnie: §§ 42–43 wyroku ETPC w sprawie Richert p. Polsce).
134 Por. §§ 86–89 wyroku ETPCz z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Parlov-Tkalčić przeciwko Chorwacji, 

skarga nr 24810/06; por. także mutatis mutandis §§ 33–38 wyroku ETPC z dnia 10 października 2000 r. 
w sprawie Daktaras przeciwko Litwie, skarga 42095/98.

135 Dz. U.UE serii C nr 326 z dnia 26 października 2012 r., s. 313.
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ki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne 
z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone. 
Niemniej jednak, znaczenie tego ograniczenia zostało poważnie osłabione w wy-
roku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2011 r., C-411/10 i C-493/10136. 
W orzeczeniu tym wyraźnie stwierdzono, po pierwsze, że protokół „nie podważa 
zastosowania karty wobec Zjednoczonego Królestwa czy wobec Polski”, po dru-
gie, że: „art. 1 ust. 1 protokołu (Nr 30) potwierdza treść art. 51 karty dotyczą-
cego jej zakresu stosowania, a nie ma na celu zwolnienia Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Zjednoczonego Królestwa z obowiązku przestrzegania postanowień karty”.

5. Izba Dyscyplinarna i nowy kształt odpowiedzialności dyscyplinarnej 

Nie negując zasadności wyodrębnienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, 
należy zauważyć, że w zaproponowanym kształcie Izba ta będzie dysfunkcjonalna. 
Z projektu wynika bowiem, że będzie to jednostka organizacyjna o szczególnej po-
zycji wobec pozostałych izb, zwłaszcza w zakresie uszczegółowienia właściwości 
w ustawie, autonomii budżetowej, odrębnej informacji o działalności, pełnienia roli 
sądu pracy wobec sędziów SN, czy pełnienia przez prezesa kierującego Izbą Dys-
cyplinarną roli Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie funkcjonowania 
Izby Dyscyplinarnej, a także funkcjonowania osobnej Kancelarii Prezesa kierują-
cego pracą Izby Dyscyplinarnej. Sędziowie orzekający w tej Izbie mają mieć szcze-
gólnie wysoki dodatek funkcyjny w wysokości 40%. Zyskuje ona zatem odrębny 
ustrojowo byt i funkcjonuje niejako poza Sądem Najwyższym.

Wbrew temu, o czym ofi cjalnie stwierdza się w uzasadnieniu projektu, wręcz 
omnipotentna pozycja Izby stwarza zagrożenie niezawisłości sędziowskiej, gdyż 
może powodować psychologiczną barierę w sumieniu sędziego. Może bowiem 
powstać sytuacja, że sędzia który zdecyduje się na orzekanie zgodne z własnym 
przekonaniem narazi się na odpowiedzialność wykraczającą poza sankcje typowo 
dyscyplinarne. 

Dowodem tego jest przekazanie do właściwości izby również spraw z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego 
oraz spraw z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczyn-
ku. W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym jest to zmiana zasadnicza, 
gdyż pozbawia sędziów Sądu Najwyższego konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 
ust. 1 Konstytucji). 

Co do uwag szczegółowych, to zakres właściwości Izby Dyscyplinarnej wy-
znacza art. 5, w którym wymienia się sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyż-
szego, sprawy rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami 
dyscyplinarnymi adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów powszechnych 

136 Sprawa N.S. przeciwko Secretary of State for the Home Department et M.E. i inni przeciwko Refugee 
Applications Commissioner i Minister for Justice, Equality and Law Reform, www.curia.europa.eu.
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i wojskowych, komorników sądowych, prokuratorów i prokuratorów Instytutu Pa-
mięci Narodowej oraz sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
dotyczące sędziów Sądu Najwyższego a także sprawy z zakresu przeniesienia sę-
dziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Uwagę zwraca przy tym nieujęcie 
w tym katalogu spraw zainicjowanych kasacjami od orzeczeń sądów dyscypli-
narnych innych zawodów zaufania publicznego (np. art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 
1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, którego Projektodawca nie 
zamierza nowelizować), a które to sprawy najwidoczniej mają być przekazane do 
właściwości innych izb. trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie merytoryczne 
dla takiego zróżnicowania zakresu właściwości poszczególnych izb w zależności 
od zawodu, którego dotyczy sprawa dyscyplinarna.

 Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w 2016 r. do Sądu Najwyż-
szego wpłynęło 61 spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego i sędziów 
sądów powszechnych rozpoznawanych w drugiej instancji, 99 spraw dyscypli-
narnych innych zawodów i 3 sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego 
wszczęte przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Sąd Najwyższy rozpoznał przy tym 
33 sprawy dotyczące wyznaczenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Łącznie było 
to zatem 196 spraw. Zakładając, że poziom wpływu tego typu spraw utrzyma się 
także po wejściu w życie projektowanej ustawy, widoczna będzie znaczna dys-
proporcja pomiędzy obciążeniem sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej, 
a sędziami orzekającymi w pozostałych Izbach. W 2016 r. wpływ spraw innych 
niż dyscyplinarne przekroczył bowiem pułap 11 000, co – biorąc pod uwagę łączną 
liczbę sędziów mających zgodnie z art. 91 orzekać w Izbach Prawa Publicznego 
i Prawa Prywatnego – będzie oznaczało, że statystycznie rzecz biorąc na każdego 
z sędziów tych Izb przypadać będzie ok. 340 spraw rocznie (11 000 : 32), podczas 
gdy na sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej przypadnie jedynie 16 spraw 
(196 : 12). 

Zastrzeżenia natury konstytucyjnej wywołuje także kształt odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, zarówno sędziów Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych. 
Nie ulega wątpliwości, że sądy dyscyplinarne powinny być niezależne, co oznacza 
odrębność władzy sądowniczej od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a za-
tem zakaz przejmowania przez te władze kontroli nad orzecznictwem sądowym 
w szczególności przez wyłączenie możliwości zmiany lub uchylenia orzeczenia 
sądowego. Pojęcie niezależności uwidacznia się w znaczeniu funkcjonalnym (od-
rębność przedmiotu działalności), organizacyjnym (samodzielność struktur orga-
nizacyjnych) i w statusie sędziego (osobista niezawisłość sędziego). Mając to na 
względzie, w literaturze wskazuje się, że w zakresie pojęcia niezawisłości można 
wyróżnić takie elementy składowe, jak: bezstronność w stosunku do przedmio-
tu sprawy i uczestników postępowania, niezależność od instytucji pozasądowych, 
samodzielność wobec innych organów sądowych, uniezależnienie od wpływu 
czynników społecznych (w tym także od nadmiernych trosk materialnych, polity-
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ki, czynników społecznych i środków masowego przekazu), wreszcie – tzw. nie-
zawisłość wewnętrzną, która polega na rzeczywistym przeświadczeniu sędziego, 
że może w sposób niezawisły rozstrzygać powierzone mu sprawy. Niezawisłość 
sądu obejmuje swoim zakresem zarówno bezstronność w stosunku do uczestników 
postępowania, jak i innych instytucji pozasądowych, partii politycznych, a nawet 
niezależność sędziego137. Gdy zaś idzie o bezstronność to jest ona defi niowana jako 
zjawisko dwuaspektowe: z punktu widzenia obiektywnego – bezstronny nie może 
być sąd, w którym uczestniczył sędzia we wcześniejszej fazie postępowania i na-
brał przekonania co do winy oskarżonego, a ze względu subiektywnego – taki sę-
dzia, który wykazywał zaangażowanie w sprawę po którejś ze stron procesu. Poję-
cie bezstronności sądu oznacza brak dyspozycyjności danego organu wobec innych 
podmiotów z punktu widzenia osób zasiadających w tym organie i rzutujących na 
odbiór społeczny sądu. Pojęcie bezstronności sędziego odnosić należy do przymio-
tów osób sprawujących wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia danej sprawy, 
co oznacza brak dyskryminowania i faworyzowania uczestników postępowania, 
a zatem brak preferencji i uprzedzeń wobec występujących stron. 

W kontekście powyższego nie sposób mówić o niezależności i bezstronności 
sędziów Izby Dyscyplinarnej, jeżeli kształt tej izby może zostać dowolnie ukształ-
towany decyzją organu władzy wykonawczej, tj. Ministra Sprawiedliwości (art. 89 
§ 2 czy art. 92 § 2–4 projektu ustawy), a zatem organu, który jest jednocześnie 
Prokuratorem Generalnym oraz podmiotem posiadającym wpływ na Rzecznika 
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości.

W świetle art. 176 Konstytucji wątpliwości wywołuje również projekt art. 122 
§ 2 ustawy o ustroju powszechnych wedle którego, od wyroku sądu dyscyplinarnego 
drugiej instancji przysługuje odwołanie do innego składu tego sądu, jeżeli wyrokiem 
tym obwinionemu wymierzono karę złożenia sędziego z urzędu albo przeniesienia 
na inne miejsce służbowe pomimo wydanego wcześniej przez sąd pierwszej instancji 
wyroku uniewinniającego lub umarzającego postępowanie. Projektowane rozwiąza-
nie pozwala na wydanie orzeczenia reformatoryjnego na niekorzyść obwinionego 
sędziego przy jednoczesnym wyłączeniu dewolutywności środka odwoławczego, 
czyli wyłączeniu przeniesienia sprawy do wyższej instancji. Takie rozwiązanie nie 
może zostać zaakceptowane w odniesieniu do rozstrzygnięcia co do „istoty sprawy”, 
gdyż osłabia gwarancje wynikające z instancyjności postepowania dyscyplinarnego 
oraz przepisów Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny podkreślał wielokrotnie, że 
prawo do sądu wzmacnia gwarancja instancyjności jako proceduralna zasada postę-
powania sądowego i administracyjnego. W ścisłym związku z art. 45 i art. 78 Konsty-
tucji pozostaje zatem art. 176 wyrażający bardziej stanowczo zasadę dwuinstancyj-
ności postępowania. Konstytucyjna zasada dwuinstancyjności wzmacnia prawo do 

137 Por. P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania 
publicznego, Warszawa 2013, s. 284; A. Murzynowski, A. Zieliński, Ustrój wymiaru sprawiedliwości 
w przyszłej konstytucji, PiP 1992, z. 9, s. 4–5.
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sądu, gwarantując proceduralną kontrolę postępowania sądowego. W orzecznictwie 
TK wskazuje się, że przepis art. 176 ust. 1 Konstytucji, odnoszący się do postępowa-
nia sądowego, stanowi, że „Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne”. 
Wyrażona przez ten przepis zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego jest 
jednym z istotnych elementów treści prawa do sądu. Ustrojodawca nie przewidział 
odstępstw od powyższej zasady (por. wyroki TK z: 5 lipca 2005 r. w sprawie SK 
26/04; 27 marca 2007 r. w sprawie SK 3/05; 12 stycznia 2010 r. w sprawie SK 2/09; 
22 października 2015 r. w sprawie SK 28/14). Wskazuje się nadto, że przepis art. 176 
ust. 1 Konstytucji należy rozpatrywać w ścisłym powiązaniu z innymi postanowie-
niami konstytucyjnymi określającymi status jednostki. Stanowi bowiem gwarancję 
ogólnego „prawa do sądu” wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Jeszcze 
bardziej wyraźne stają się związki pomiędzy art. 78 a art. 176 Konstytucji. Wskazuje 
się tu na pokrywanie się ich zakresów (zob. A. Wróbel, Glosa do trzech wyroków 
TK: z dnia 6 października 1998 r. (sygn. akt K 36/97), wyrok z dnia 16 marca 1999 
r. (sygn. akt SK 19/98), wyrok z dnia 8 grudnia 1998 r. (sygn. akt K 41/97), Przegląd 
Sejmowy 2000, nr 1, s. 212). Jak wskazano w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego (por. wyrok TK z 12 stycznia 2010 r. w sprawie SK 2/09), skoro konstytu-
cyjnym obowiązkiem sprawujących wymiar sprawiedliwości sądów (art. 175 ust. 1 
Konstytucji) jest sprawiedliwe oraz jawne rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji), to „wzmacniającą” konstytucyjne prawo do sądu 
zasadę dwuinstancyjnego postępowania (art. 176 ust. 1 Konstytucji) należy powią-
zać z pojęciem „sprawy” (por. także wyrok z 31 marca 2009 r. w sprawie SK 19/08). 
W konsekwencji stanowiący rozwinięcie prawa do zaskarżania orzeczeń wydanych 
w I instancji ustrojowy obowiązek ukształtowania dwuinstancyjnego postępowania 
sądowego odnosi się do sytuacji, w której: 1) zachodzi konieczność władczego roz-
strzygnięcia w warunkach niezawisłości, 2) na podstawie norm prawnych wynika-
jących z przepisów prawnych, 3) o prawach i wolnościach oznaczonego podmiotu, 
4) gdy wykluczona jest arbitralność rozstrzygnięcia oraz możliwość rozstrzygnięcia 
przez drugą stronę (zob. wyroki TK z: 12 stycznia 2010 r. w sprawie SK 2/09; 22 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie SK 28/14). Bezspornie takie gwarancje odnoszą się do 
rozstrzygnięć zapadających w postępowaniu dyscyplinarnych na podstawie ustawy 
o ustroju sądów powszechnych.

W świetle standardów postępowania dyscyplinarnego przedstawionych 
w punkcie 2.1.2. opinii, istotne wątpliwości wywołuje także sposób doboru sę-
dziów, którzy według projektu będą orzekali w sądach dyscyplinarnych. Zgodnie 
z projektowanym art. 83 pkt 17, do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych 
ma zostać dodany art. 110a. W myśl § 1 tego przepisu kompetencję do powie-
rzenia obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym sę-
dziemu sądu powszechnego uzyska Minister Sprawiedliwości. Także Minister 
Sprawiedliwości będzie określał liczbę sędziów w sądach dyscyplinarnych przy 
sądach apelacyjnych. W ten sposób przedstawiciel władzy wykonawczej – Minister 
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Sprawiedliwości będzie swą decyzją determinował składy orzekające wszystkich 
sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych. Co więcej, skład Izby Dyscy-
plinarnej Sądu Najwyższego również będzie kształtował częściowo bezpośrednio, 
a częściowo pośrednio Minister Sprawiedliwości. Bezpośrednio wówczas, kiedy 
zgodnie z art. 87 projektu wskaże sędziów uprawnionych do dalszego orzekania 
w Sądzie Najwyższym w obwieszczeniu wydanym w dniu wejścia w życie ustawy. 
Pośrednio – dzięki treści art. 92 projektu, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwo-
ści, z pominięciem procedury zgłaszania się kandydatów na wolne stanowisko sę-
dziowskie, wskaże Krajowej Radzie sądownictwa po jednym kandydacie na każde 
stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, po uprzednim określeniu w obwieszcze-
niu liczby wolnych stanowisk sędziowskich przewidzianych do objęcia w poszcze-
gólnych izbach Sądu Najwyższego. 

W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdza się jednocześnie, że zgodnie 
z orzecznictwem ETPC „kwestie związane z mianowaniem, promowaniem, dys-
cyplinarnym karaniem oraz usuwaniem pracowników służby publicznej, w tym 
sędziów, nie dotykają prawa o cywilnym charakterze” (s. 113 uzasadnienia). W re-
zultacie „art. 6 EKPC nie ma zastosowania do spraw wniesionych przez funk-
cjonariuszy, których obowiązki są charakterystyczne dla administracji działającej 
jako depozytariusz władzy publicznej odpowiedzialny za ochronę ogólnych inte-
resów państwa lub innych instytucji.” (tamże). Zacytowane poglądy opierają się 
na nieaktualnym orzecznictwie ETPC. Od tej linii orzecznictwa Trybunał odstąpił 
w wyroku Wielkiej Izby z dnia 19 kwietnia 2007 r. Vilho Eskelinen i inni przeciwko 
Finlandii (skarga nr 63235/00) stwierdzając, że „państwo może powoływać się na 
szczególny status skarżących jako funkcjonariuszy służby cywilnej w celu wyłą-
czenia ich spraw spod ochrony art. 6 Konwencji, jeżeli spełnione są dwa warunki. 
Po pierwsze, dostęp do sądu w odniesieniu do sporów dotyczących sprawowania 
danego urzędy lub określonej grupy funkcjonariuszy musi być wyraźnie wyłączony 
przez regulacje prawa krajowego a ponadto wyłączenie to musi być usprawiedli-
wione przez obiektywne okoliczności i w interesie państwa” (tłumaczenie własne, 
§ 62 wyroku). W kolejnych orzeczeniach ETPC potwierdził, że wymogi rzetelnego 
procesu właściwe dla spraw cywilnych znajdują zastosowanie do postępowań dys-
cyplinarnych prowadzonych wobec sędziów, oczywiście pod warunkiem, że prawo 
krajowe nie wyklucza drogi sądowej w tym zakresie (wyrok ETPC z dnia 5 lutego 
2009 r. w sprawie Olujić przeciwko Chorwacji, skarga nr 22330/05, § 34–43); Nie 
dotyczy to przy tym tylko tych postępowań dyscyplinarnych, które mogą skutko-
wać złożeniem sędziego z urzędu. Art. 6 EKPC znajduje też zastosowanie w przy-
padku możliwości wymierzenia mniej dolegliwych sankcji dyscyplinarnych (por. 
wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie Harabin przeciwko Słowacji, skarga 
nr 58688/11, §§ 118–124); wyrok Wielkiej Izby ETPCz z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie Baka przeciwko Węgrom, skarga nr 20261/12, §§ 100–119). Podsumo-
wując, prawo do sądu niezwisłego, niezależnego, ustanowionego ustawą wyrażone 



197

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

w art. 6 ust. 1 Konwencji przysługuje również sędziemu lub innym osobom pia-
stującym podobne funkcje związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli 
zostało przeciwko nim skierowane postępowanie dyscyplinarne. 

6. Zwiększenie uprawnień Ministra Sprawiedliwości 

Niezależnie od wskazanych wyżej zastrzeżeń, stwierdzić należy, że projek-
towane rozwiązania dążą w sposób jawny do poważnego zwiększenia wpływu 
Ministra Sprawiedliwości na działalność Sądu Najwyższego. Wynika to z szere-
gu przepisów opiniowanej ustawy, które należy odczytywać łącznie. Dopiero ich 
systemowe powiązanie pozwala uzmysłowić, jaką władzę nad Sądem Najwyż-
szy zyska Minister Sprawiedliwości, będący jednocześnie Prokuratorem Gene-
ralnym, a więc stroną szeregu postępowań toczących się przed tymże Sądem.

Stosownie do treści art. 3 § 2 projektowanej ustawy Minister Sprawiedliwości 
ma zyskać kompetencję do ustanowienia, w drodze rozporządzenia, regulaminu 
Sądu Najwyższego, określającego całkowitą liczbę stanowisk sędziowskich sę-
dziów Sądu Najwyższego, liczbę stanowisk sędziowskich Sądu Najwyższego w po-
szczególnych izbach, wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, szczegółowy 
podział spraw między izby oraz zasady wewnętrznego postępowania. W ten spo-
sób Minister Sprawiedliwości zyska przemożny wpływ na organizację pracy Sądu 
Najwyższego. Część z tych kompetencji ma być przyznana Ministrowi Sprawiedli-
wości kosztem Prezydenta RP. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o Sądzie 
Najwyższym liczbę stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym, w tym liczbę 
Prezesów Sądu Najwyższego ustala Prezydent RP na wniosek Zgromadzenia Ogól-
nego. Podobnie ogranicza się istotnie rolę Prezydenta w procedurze powoływania 
na stanowisko sędziowskie. Nie rozwiązującego się przy tym problemu już dobrze 
rozpoznanego, a dotyczącego sytuacji, w której Prezydent RP odmówi nominacji. 

Co się zaś tyczy regulaminu Sądu Najwyższego, to w obecnym stanie prawnym 
organem upoważnionym do jego uchwalenia jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Najwyższego, tj. organ samorządu sędziowskiego. Należy przypomnieć, że 
takie rozwiązanie miało stanowić wyraz niezależności władzy sądowniczej (por. 
uzasadnienie projektu obecnie obowiązującej ustawy o Sądzie Najwyższym). Nie 
przekonuje przy tym stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu opiniowanego projektu, 
że jest to „rozwiązanie o charakterze wyjątkowym, które nie miało swojego odpo-
wiednika w dotychczasowej historii ustroju sądów w Polsce” – co nie jest prawdą. 
W pierwotnej wersji art. 78 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1928 r., nr 12, 
poz. 93), na który powołuje się Projektodawca, zastrzeżono wprawdzie, że Minister 
Sprawiedliwości wydawał w drodze rozporządzenia regulamin Sądu Najwyższego. 
Niemniej jednak regulamin ten uchwalał Sąd Najwyższy, a Minister Sprawiedliwo-
ści jedynie nadawał mu formę rozporządzenia i dokonywał jego promulgacji (verba 
legis: „Sąd Najwyższy uchwali dla siebie regulamin, który Minister Sprawiedliwo-
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ści wyda w drodze rozporządzenia i ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej”). Zdziwienie wywołuje natomiast odwoływanie się przez Projektodawcę 
do rozwiązań wprowadzanych w okresie PRL (art. 7 ustawy z dnia 20 września 
1984 r. o Sądzie Najwyższy i art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 o Sądzie Naj-
wyższym), a zwłaszcza tradycję uchwalania Regulaminu Sądu Najwyższego przez 
Radę Państwa PRL (s. 94), zwłaszcza, że z uzasadnienia projektu jednoznacznie 
wynika, że Projektodawca negatywnie ocenia „poprzednią formację ustrojową” 
(np. s. 100). 

Minister Sprawiedliwości ma zostać wyposażony w uprawnienie do wyrażania 
bądź odmowy wyrażenia zgody na ubieganie się o powołanie na stanowisko sę-
dziego Sądu Najwyższego przez osobę, która ukończyła 65. rok życia (art. 24 § 4 
projektu) oraz dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego, który osiągnął taki 
wiek (art. 31 § 1 projektu). Brak określenia kryteriów, jakimi powinien kierować 
się Minister Sprawiedliwości doprowadzi do tego, że kompetencja ta stanie się 
całkowicie dyskrecjonalna i swobodna. Podobne zastrzeżenia można sformułować 
wobec zawartej w art. 37 § 5 kompetencji do udzielania zgody na prowadzenie 
zajęć dydaktycznych w wyższym wymiarze niż określony w § 3 i § 4. Tego typu 
uprawnienia mogą stanowić narzędzie wywierania wpływu na sędziów Sądu Naj-
wyższego, pośrednio także w zakresie orzekania. Oczywiście wcale tak nie musi 
być, ale już samo stworzenie w ustawie takich mechanizmów powoduje realne za-
grożenie dla realizacji zasad konstytucyjnych138. 

Projektowana ustawa przyznaje także Ministrowi Sprawiedliwości upraw-
nienia, które dotychczas posiadał Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, w istocie 
umniejszając rolę tego ostatniego. I tak, zgodnie z art. 37 § 7 sędzia Sądu Najwyż-
szego o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, a także innego zajęcia lub 
sposobu zarobkowania będzie zawiadamiał Ministra Sprawiedliwości, który będzie 
mógł sprzeciwić się podjęciu takiego zatrudnienia lub zajęcia. To samo dotyczy 
sędziów w stanie spoczynku (art. 94). Co istotne, decyzja Ministra Sprawiedliwości 
będzie niezaskarżalna, co stanowi istotny regres w stosunku do uregulowań obec-
nie obowiązujących. Zgodnie bowiem z art. 37 § 5 obecnie obowiązującej ustawy 
o Sądzie Najwyższym, jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wyda decyzję 
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec podjęcia przez sędziego dodatkowego za-
trudnienia, sprawę, na wniosek sędziego, rozstrzyga Kolegium Sądu Najwyższego.

Jak już wspomniano bardzo istotne uprawnienia Minister Sprawiedliwości ma 
zyskać także w zakresie postępowania dyscyplinarnego. W art. 54 § 1 przewiduje 
się, że – niezależnie od Rzecznika Dyscyplinarnego wybieranego przez Kolegium 
– Minister Sprawiedliwości będzie mógł powołać Rzecznika Dyscyplinarnego 
Ministra Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego 

138 Por. w odniesieniu do pośrednich metod oddziaływania na działalność sądów: B. Banaszak, Uwagi 
o zgodności z Konstytucją znowelizowanego prawa o ustroju sądów powszechnych, Przegląd Sejmowy 
2012, nr 5, s. 76.
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Sądu Najwyższego. Powołanie takiego rzecznika ma natomiast wyłączać innego 
rzecznika, w tym także Rzecznika, o którym mowa w art. 53, od podejmowania 
czynności w sprawie. Minister Sprawiedliwości ma nadto zyskać uprawnienie 
do zgłaszania sprzeciwu wobec postanowień Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu 
Najwyższego bądź Rzecznika Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (art. 56 i art. 57). Wniesienie sprzeci-
wu ma być równoznaczne z obowiązkiem wszczęcia postępowania dyscyplinar-
nego, a wskazania Ministra Sprawiedliwości co do dalszego toku postępowania 
mają być wiążące. Takie rozwiązanie rażąco narusza istniejący model odpowie-
dzialności dyscyplinarnej, w którym funkcję organu prowadzącego postępowanie 
wyjaśniające oraz pełniącego rolę oskarżyciela przed sądem dyscyplinarnym pełni 
rzecznik dyscyplinarny powoływany spośród sędziów Sądu Najwyższego. Poza 
tym, instytucja specjalnego Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości 
stwarza poważne ryzyko wywierania bezpośredniego nacisku na sposób i przebieg 
prowadzonego postępowania dyscyplinarnego, a tym samym nacisku na sędziów 
Sadu Najwyższego. Zwrócić należy uwagę, że przepis art. 54 projektu ustawy o Są-
dzie Najwyższym pozwala na arbitralne powoływanie organu uprawnionego do 
inicjowania postępowania dyscyplinarnego wyłącznie na podstawie uznania Mi-
nistra Sprawiedliwości. Rzecznik ten będzie powoływany spośród prokuratorów 
wskazanych przez Prokuratora Krajowego i – co trzeba podkreślić – może zostać 
zastąpiony przez innego prokuratora spośród wskazanych przez Prokuratora Kra-
jowego, jeżeli np. nie sprawdzi się wedle oceny Ministra Sprawiedliwości. Tak 
ukształtowany wypływ władzy wykonawczej na władzę sądowniczą w aspekcie 
postępowania dyscyplinarnego pozostaje w sprzeczności z wyrażonymi w art. 10 
ust. 1 Konstytucji, art. 173 Konstytucji oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji.

Wskazany wpływ Ministra Sprawiedliwości na wszczynanie i przebieg po-
stępowania dyscyplinarnego może „blokować” podejmowanie rozstrzygnięć są-
dowych. Tymczasem w procesie podejmowania decyzji sędziowie powinni być 
niezawiśli i mieć możliwość działania w sposób wolny od wszelkich ograniczeń, 
negatywnego działania, nacisków, gróźb lub bezpośredniej lub pośredniej ingeren-
cji z jakiegokolwiek źródła lub jakiegokolwiek powodu; sędziowie winni posia-
dać nieskrępowaną swobodę orzekania w sposób bezstronny, zgodny z własnym 
sumieniem i własną interpretacją faktów, w dążeniu do urzeczywistnienia prawa; 
nie powinni być obowiązani do zdawania sprawy ze swych rozstrzygnięć komu-
kolwiek poza wymiarem sprawiedliwości; mogą być na stałe pozbawieni funkcji 
przed przejściem w stan spoczynku z powodu wieku, tylko z ważnych powodów, 
precyzyjnie zdefi niowanych przez prawo; wszystkie osoby uczestniczące w pro-
cesie, z reprezentantami państwa włącznie, obowiązane są akceptować autorytet 
sędziego139. Bezstronność sędziów powinna prowadzić do wydawania sprawiedli-

139 Por. orzeczenie TK z 24 czerwca 1998 r. K 3/98, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 52.
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wych wyroków, a więc wyroków, które przede wszystkim liczą się z podstawowy-
mi prawami i wolnościami stron. W tej sytuacji, w której sędzia nie jest bezstron-
ny, gwarancje niezawisłości i nieusuwalności przestają działać na rzecz interesów 
obywateli, ponieważ nie chronią ich prawa do bezstronnego i sprawiedliwego sądu, 
określonego w art. 45 Konstytucji RP

Minister Sprawiedliwości ma zostać także uprawniony do składania wniosków 
o wznowienie postępowań dyscyplinarnych zakończonych prawomocnych orzecze-
niem wydanym przez rzecznika dyscyplinarnego przed dniem wejścia w życie ustawy 
(art. 104). Wprawdzie w ustawie nie wskazuje się kierunku wznowienia postępowania 
dyscyplinarnego, niemniej jednak z całokształtu projektowanych przepisów wynika, że 
będzie to kierunek na niekorzyść obwinionego. W tym kontekście wątpliwości wywołu-
je posłużenie się przez Projektodawcę klauzulą generalną, o niewyraźnie zakreślonych 
konturach znaczeniowych, jakim jest „dobro wymiaru sprawiedliwości”. Jak wskazał 
TK w jednym z wyroków dobro wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza „jako przesłanka 
samodzielna, (…) obejmuje elementy niezwiązane wprost z oceną postępowania oso-
by odwoływanej, ale przede wszystkim te, które związane są z zewnętrznym oglądem 
wymiaru sprawiedliwości, z okolicznościami, które pośrednio mogą rzucać cień na 
osobę sprawującą daną funkcję i podważać zaufanie określonej społeczności do sądu. 
Nacisk jest tu położony wyraźnie nie tyle na subiektywną naganność postępowania 
takiej osoby, ale na okoliczności nie do końca wymierne i weryfi kowalne, które jednak 
w opinii publicznej mogą wytwarzać niekorzystny obraz wymiaru sprawiedliwości. 
(…) Owa niewymierność stosowanych kryteriów jest w sposób konieczny wkompono-
wana w istotę tej klauzuli w tym właśnie celu, aby maksymalnie gwarantować obiek-
tywny obraz instytucji wymiaru sprawiedliwości jako instytucji zaufania publicznego 
w sytuacjach, które nie dadzą się precyzyjnie normatywnie opisać i przewidzieć. Jed-
nocześnie jednak z tych powodów dyskrecjonalność decyzji organu podejmującego 
decyzję w oparciu o tę przesłankę jest bez porównania większa, co może prowadzić do 
nadmiernie szerokiego czy wręcz arbitralnego wykorzystywania tej przyczyny odwo-
łania prezesa sądu”140. Wprawdzie wywody te odnosiły się do odwoływania sędziów 
z zajmowanych funkcji, niemniej, ze względu na tożsamość celu w zakresie wycią-
gania określonych konsekwencji przewidzianych wprzepisach prawa, powinny one 
znajdować zastosowanie także w stosunku do przesłanek wznowienia postępowania 
dyscyplinarnego. Ponadto, projektowane rozwiązanie nie przewiduje limitu czasowego 
wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego, co oznacza, że 
może to nastąpić w ostatnim dniu jego przedawnienia. 

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że Konstytucja RP nie przewidu-
je jakiegokolwiek oddziaływania nadzorczego na Sąd Najwyższy ze strony władzy 
wykonawczej, a zwłaszcza Ministra Sprawiedliwości. Dopuszczenie tego rodzaju 
oddziaływania nie wynika ani z zadań Rady Ministrów (art. 146 Konstytucji RP) czy 

140 Por. wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., K 12/03, OTK-A 2004, nr 2, poz. 8.
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Prezesa Rady Ministrów (art. 148 Konstytucji RP), ani też z postanowień Konstytu-
cji dotyczących Ministra Sprawiedliwości (por. art. 187 Konstytucji RP stanowiący, 
że Minister Sprawiedliwości wchodzi w skład Krajowej Rady Sądownictwa, a jako 
członek tej Rady ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów). 
Z perspektywy art. 173 Konstytucji należy uznać za niedopuszczalną taką wykładnię 
ustawy zasadniczej, która stwarzałaby władzy wykonawczej podstawę kompetencyj-
ną do naruszania odrębności i niezależności władzy sądowniczej.

Jak już wspomniano niezależnie od możliwości dowolnego w istocie ukształ-
towania składu osobowego Sądu Najwyższego, po wejściu w życie projektowanej 
ustawy Minister Sprawiedliwości zyska przemożny wpływ na jego organizacje. 
Zgodnie bowiem z art. 93 § 2 projektu Prezesa Sądu Najwyższego Izby Prawa 
Publicznego, Prezesa Sądu Najwyższego Izby Prawa Prywatnego i Prezesa Sądu 
Najwyższego Izby Dyscyplinarnej, po raz pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej ma powoływać właśnie na wniosek Ministra Sprawiedliwości spośród sę-
dziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym. 

7.  Konieczność zachowania odrębności i niezależności Sądu Najwyższego 
w kontekście realizacji prawa do sądu

Projektowane unormowania przez przekazanie tak istotnej władzy Ministro-
wi Sprawiedliwości prowadzą do kolizji z zasadami podziału i równowagi władz 
(art. 10 ust. 1 Konstytucji RP), odrębności i niezależności sądów od innych władz 
(art. 173 Konstytucji RP), niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 178 
ust. 1 i 3 Konstytucji RP), przez co w efekcie dochodzi do braku gwarancji prawa 
do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Wewnętrzna spójność Konstytucji wyklucza 
taką jej wykładnię, która pozbawiałaby Sąd Najwyższy możliwości wypełniania 
jego zadań stwarzając możliwość arbitralnego oddziaływania na ten Sąd przez Mi-
nistra Sprawiedliwości. 

W myśl art. 173 Konstytucji RP władza sądownicza, którą sprawują Sądy i Try-
bunały, jest „odrębna i niezależna od innych władz”. W świetle orzecznictwa Try-
bunału Konstytucyjnego zasada podziału władz zakłada, że system organów pań-
stwowych powinien zawierać wewnętrzne mechanizmy zapobiegające koncentracji 
i nadużyciom władzy państwowej, gwarantujące jej sprawowanie zgodnie z wolą Na-
rodu i przy poszanowaniu wolności i praw jednostki. Wymóg „rozdzielenia” władz 
oznacza m.in., że każdej z trzech władz powinny przypadać kompetencje materialnie 
odpowiadające ich istocie, a co więcej – każda z tych władz powinna zachowywać 
pewne minimum kompetencyjne stanowiące o zachowaniu tej istoty. Ustawodawca 
zaś – kształtując kompetencje poszczególnych organów państwowych – nie może 
naruszyć owego „istotnego zakresu” danej władzy141. Zasada podziału władz zakłada 
zatem szczególny sposób określenia stosunków między władzą sądowniczą a pozo-

141 Tak w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 listopada 2005 r., P 16/04, OTK-A 2005, nr 10, poz. 119.
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stałymi władzami. Relacje między władzą sądowniczą a pozostałymi muszą opierać 
się na zasadzie „separacji”. Koniecznym elementem zasady podziału władz są więc 
niezależność sądów i niezawisłość sędziów (art. 178 ust. 1 i 3 Konstytucji RP). 

Jednocześnie podkreślić trzeba, że tylko o sądach i Trybunałach Konstytucja 
RP stanowi, że są one „władzą odrębną i niezależną od innych władz” (art. 173). 
„Odrębny” to „zupełnie inny, różny od innych, odmienny, swoisty”, a także „bę-
dący samodzielną całością, oddzielny, osobny”. „Niezależny” zaś to „nie będący 
zależnym od nikogo i niczego, podporządkowany nikomu i niczemu; sam o sobie 
decydujący; samodzielny, niezawisły”, oraz „nie podlegający czyjemuś wpływo-
wi”142. Z punktu widzenia językowego art. 173 Konstytucji w sposób jednoznaczny 
zatem oddziela władzę sądowniczą od innych władz zakładając, że stanowi ona sa-
modzielną całość. A zatem zasada podziału i równowagi władz wyrażona w art. 10 
Konstytucji powinna być w odniesieniu do władzy sądowniczej rozumiana w taki 
sposób, by jej „odrębność i niezależność” była należycie respektowana. Takiego 
respektowania w świetle projektowanych zmian potwierdzić nie można. 

Warto zarazem pamiętać, że „sądowy wymiar sprawiedliwości jest integralnie 
związany z gwarantowanym konstytucyjnie prawem do sądu”143 (art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji RP). Niezależność sądu jest rezultatem odrębności od władzy wykonawczej, 
która powinna unikać oddziaływania na orzecznictwo sądowe144. Następstwem zasady 
niezależności sądów, konstytutywnej dla pojęcia sądu, są konsekwencje natury orga-
nizacyjnej wyrażające się w ich samodzielności i odseparowaniu od innych organów 
państwowych145. Rozwiązanie pozostające w sprzeczności z tak rozumiana koncepcją 
sądu stwarza natomiast ryzyko ograniczenia konstytucyjnego prawa do sądu146. Roz-
wiązania ustawowe dotyczące wymiaru sprawiedliwości muszą być więc tak skonstru-
owane, by minimalizować ryzyko nadużyć politycznych zagrażających prawom oby-
watelskim147. Prawo do sądu może być skutecznie zrealizowane tylko przed organem 
wyodrębnionym spośród innych organów władzy publicznej i odseparowanym od nich 
tak funkcjonalnie, jak i organizacyjnie148. Wynika to ze szczególnego powiązania wła-

142 Tak B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 616 i 664.
143 Tak w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K 34/98, OTK ZU nr 5/1999, poz. 94.
144 Por. A. Murzynowski, A. Zieliński, Ustrój wymiaru sprawiedliwości w przyszłej konstytucji, Państwo 

i Prawo, 1992, z. 9. Por. także Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Państwo i Prawo, 1997, z. 11–12.

145 Tak B. Naleziński, Organy władzy sądowniczej, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, 
Warszawa 2004, s. 333.

146 Por. A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego, Łódź 2006, s. 145 i n.

147 Por. R. Piotrowski, Sędziowie a władza wykonawcza. Wybrane problemy konstytucyjne, Studia Iuridica 
nr 53/2008, s. 204.

148 Tak zwłaszcza A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego, Łódź 2006, s. 135. Por. także K. Działocha, Prawo do sądu w poglądach Trybunału 
Konstytucyjnego, [w:] R. Balicki, B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Polskie zmiany ustrojowe w litera-
turze prawniczej, Wrocław 1997.
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dzy sądowniczej z ochroną praw i wolności jednostki i znajduje potwierdzenie zarówno 
w szczegółowych normach Konstytucji, jak i w konwencjach międzynarodowych”149. 

Zgodnie z art. 178 ust. 1 sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są nieza-
wiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Sądem jest zarazem tylko or-
gan usytuowany w strukturze państwa ukształtowanej przez zasadę podziału władz 
(art. 10 ust. 2 Konstytucji) oraz zasadę odrębności i niezależności Sądów i Trybu-
nałów od innych władz (art. 173)150. W pełni odnosi się to również do Sądu Naj-
wyższego. Pozostaje on sądem o tyle, o ile jest niezależny, bezstronny i niezawisły, 
odrębny i niezależny od innych władz. Zdaniem doktryny do zasad konstytucyj-
nych, wyznaczających sposób interpretacji szczegółowych norm Konstytucji i de-
terminujących treść ustaw zwykłych dotyczących Sądu Najwyższego, należy zali-
czyć zasadę niezależności sądownictwa w szczególności zakazującą przenoszenia 
kompetencji z zakresu wymiaru sprawiedliwości na rzecz jakichkolwiek organów 
spoza systemu sądów151, w tym przypadku na Ministra Sprawiedliwości. Ponadto 
należy wskazać zasadę autonomii Sądu Najwyższego, wynikającą z jego pozycji 
jako odrębnego naczelnego konstytucyjnego organu państwa, a ulegającą dalszemu 
wzmocnieniu na tle zasady niezależności sądownictwa152. 

Mając na względzie omówionej powyżej propozycje zmian stwierdzić trzeba 
jednoznacznie, że proponowane regulacje jako zbyt daleko kreujące powiązania 
między sędziami, Sądem Najwyższym a Ministrem Sprawiedliwości są nie do po-
godzenia z art. 10 ust. 1, art. 45, art. 173, art. 178 ust. 1 i 3 Konstytucji, ponieważ 
stanowią zaprzeczenia idei sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, 
w tym Sąd Najwyższy. 

8. Brak konsultacji

Ze względu na zakres wprowadzanych zmian i ich znaczenie dla jednostki oraz 
szczególną pozycję ustrojową Sądu Najwyższego w systemie konstytucyjnych or-
ganów państwa, uchwalenie projektowanej ustawy powinno zostać poprzedzone 
szerokimi i rzetelnymi konsultacjami publicznymi, w tym ze środowiskiem sę-
dziowskim. Tymczasem wykorzystanie tzw. poselskiej ścieżki legislacyjnej za-
kłada pominięcie obowiązku konsultacji międzyresortowych i społecznych. Już 
choćby z tego powodu trudno oczekiwać, że projektowane zmiany przysłużą się 
do osiągnięcia deklarowanego przez Projektodawcę celu w postaci zwiększenia 
zaufania do sądów (s. 82 projektu).

149 Tak w uzasadnieniu orzeczenia powołanego w przypisie 13.
150 Trybunał Konstytucyjny używa pojęcia niezależności sądów jako synonimu niezawisłości sądów 

w wyroku z dnia 24 czerwca 1998 r., K 3/98, OTK ZU z 1998 r. Nr 4, poz. 52 
151 Por. J. Trzciński, uwagi do art. 173, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 

1999, t. I, s. 11.
152 Tak L. Garlicki, op. cit., s. 3. Por. także B. Szmulik, Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 183 i nast.
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Skorzystanie z tzw. przedłożenia poselskiego nie zwalania z obowiązku prze-
strzegania konstytucyjnej zasady, zgodnie z którą dialog społeczny jest podstawą 
porządku konstytucyjnego, a dobro Państwa wymaga współdziałania władz (zob. 
preambuła Konstytucji RP). Zaledwie kilkudniowy okres pomiędzy nadesłaniem 
projektu do Sądu Najwyższego a zapowiedzianym pierwszym czytaniem daleki jest 
od standardów poprawnej legislacji i nie sprzyja merytorycznej dyskusji i współ-
pracy. Jest to o tyle niezrozumiałe, że reformę Sądu Najwyższego przedstawiciele 
władzy ustawodawczej i wykonawczej zapowiadali od początku kadencji i konse-
kwentnie milczeli proszeni o wcześniejsze przedstawienie chociażby wstępnych 
założeń do ustawy. Większość próśb Sądu Najwyższego – który nigdy nie kwe-
stionował potrzeby dyskusji nad wymiarem sprawiedliwości – o możliwie wczesne 
przesłanie ewentualnych projektów i włączenie się w dyskusje nad reformą pozo-
stała bez odpowiedzi. Jak się okazuje zapewne jedynie po to, by proces legislacyjny 
sprowadzić do kilkudniowej ścieżki legislacyjnej. 

Także przewidziany w projekcie okres dostosowawczy (14 dni) godzi w zasadę 
przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji RP) i wyklucza zgodną ze standardem 
demokratycznego państwa prawnego realizację projektowanej ustawy. 

9. Podsumowanie

Mając na względzie powyższe uwagi, przedłożony projekt należy ocenić jedno-
znacznie krytycznie. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że ze względu na bardzo krót-
ki czas na opracowanie niniejszej opinii, związany z zapowiedzią bardzo szybkie-
go uchwalenia projektowanej ustawy, zgłoszono w niej uwagi tylko o charakterze 
ustrojowym i systemowym. Tymczasem szereg rozwiązań przyjętych w projekcie 
jest niespójnych, nielogicznych i wzajemnie wykluczających się. 

Trudno nie odnieść wrażenia, że projekt powstawał etapami, a część z zawar-
tych w nim zmian została przeniesiona do innych ustaw, co nie skutkowało jednak 
dokonaniem stosownych usunięć. Przykładowo, w art. 97 § 1 projektu zapropono-
wano skrócenie kadencji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, 
rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych oraz ich zastępców powoła-
nych do pełnienia tych funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych po upływie 
30 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Tożsame rozwiązanie dodano 
jednak w toku prac legislacyjnych do ustawy o zmianie o Krajowej Radzie Sądow-
nictwa (art. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.). Tym samym kadencje rzecznika dyscy-
plinarnego sędziów sądów powszechnych oraz rzecznika dyscyplinarnego sędziów 
sądów wojskowych zostaną wygaszone dwa razy w ciągu bardzo krótkiego okresu. 

Nawet gdyby zatem projekt w takim kształcie wszedł w życie, to w określo-
nym zakresie jego stosowanie będzie wywoływało więcej zastrzeżeń, aniżeli samo 
jego przedłożenie. Z tego względu należy apelować o nieprocedowanie tego projektu 
w takim kształcie i poddanie go konsultacjom, w tym ze środowiskiem sędziowskim. 
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Opinia do przedłożonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

1. Uwagi ogólne

Zgodnie z deklaracją Projektodawcy, podstawowe zmiany zawarte w propo-
nowanej ustawie o Sądzie Najwyższym zmierzają do wprowadzenia do porząd-
ku prawnego czterech rozwiązań dotyczących: 1) korygowania prawomocnych 
orzeczeń sądowych za pomocą skargi nadzwyczajnej; 2) zwiększania efektywno-
ści postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawo-
dów prawniczych, a także osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego; 
3) przebudowy struktury Sądu Najwyższego i modyfi kacji statusu sędziów Sądu 
Najwyższego oraz 4) ingerencji w zasób kadrowy Sądu Najwyższego (s. 4 uzasad-
nienia projektu). W założeniu ma się to przyczynić do zwiększenia kontroli nad 
działalnością Sądu Najwyższego. 

Prawdziwy cel opiniowanego przedłożenia został jednak zawarty na s. 2–3 uza-
sadnienia projektu, z którego jednoznacznie wynika, że chodzi o tzw. dekomuni-
zację części składu Sądu Najwyższego, przy jednoczesnej możliwości pociągania 
sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej ze skutkiem w postaci wygaśnięcia 
stosunku służbowego. Analiza poszczególnych propozycji pozwala również na 
sformułowanie wniosku, że proponowane zmiany mogą służyć weryfi kacji – za 
pomocą skargi nadzwyczajnej – dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższe-
go (przez możliwość zaskarżenia rozstrzygnięć zapadłych od 1997 r.), wyłączenia 
możliwości dokonywania przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy rozporoszo-
nej kontroli konstytucyjności prawa oraz usuwania zarówno w przyszłości, jak i ze 
skutkiem wstecznym, rozstrzygnięć związanych ze sprawami wyborczymi, w tym 
o ważności wyborów. Zauważyć trzeba, że dopuszczenie możliwości weryfi kacji 
prawomocnych rozstrzygnięć sądowych zapadłych przed wejściem w życie usta-
wy, otworzy również możliwość pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
sędziów, którzy brali udział w wydawaniu takich wyroków. Problem nie dotyczy 
zatem wyłącznie eksponowanej w środkach masowego przekazu kwestii przenie-
sienia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat.

Powyższym celom służy, z punktu widzenia zmian strukturalnych, powołanie 
dwóch nowych izb w Sądzie Najwyższym (Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Nadzwy-
czajnej Kontroli i Spraw Publicznych), które tylko z nazwy są izbami Sądu Najwyższe-
go znajdującymi się w jego strukturze. W istocie mamy bowiem do czynienia z powo-
łaniem – nieznanych polskiej ustawie zasadniczej – dwóch odrębnych i niezależnych 
sądów, które będą sprawowały kontrolę nad sądami powszechnymi oraz Sądem Naj-
wyższym. Pod pozorem realizacji celów służących społeczeństwu wprowadza się więc 
instytucje prawne, które prowadzą do znacznego ograniczenia dostępu do sądów w Pol-
sce, jak i pewności oraz stabilności wyroków sądowych. Wbrew motywom ustawo-
dawczym nie jest to urzeczywistnianie „zaciągniętych bezpośrednio wobec obywateli 
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zobowiązań wyborczych, obejmujących zwiększenie ochrony prawnej osób pokrzyw-
dzonych przez system wymiaru sprawiedliwości”, ale przemyślana konstrukcja praw-
na, umożliwiająca swobodne pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
także w aspekcie ich działalności orzeczniczej, zmianę dotychczasowego, utrwalonego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz konstytucyjnego ustroju sądów. 

Niestety wbrew zapowiedziom jest wiele propozycji, które są jednoznacznie 
niekonstytucyjne. Niezgodność z Konstytucją jest widoczna bez potrzeby doko-
nywania pogłębionej wykładni przepisów projektu, jak i ustawy zasadniczej, gdyż 
ujawnia się już na poziomie brzmienia konkretnych regulacji i ich powszechnego 
rozumienia. Zauważalna jest również tendencja do przyznania określonym orga-
nom władzy wykonawczej, w tym Prezydentowi RP, kompetencji, których z żad-
nych przepisów Konstytucji wywieść nie można. Przez wprowadzenie niektórych 
instytucji oraz nadanie im określonego kształtu pojawia się więc ryzyko anarchi-
zacji życia społecznego w zakresie odnoszącym się do stosunków kształtowanych 
przez prawo oraz orzecznictwo sądowe. 

Projektowana ustawa, w porównaniu z zawetowaną w lipcu br. przez Prezyden-
ta RP ustawą o Sądzie Najwyższym jest mniej destrukcyjna, ale tylko w zakresie, 
w jakim nie doprowadza do jednoczesnego usunięcia wszystkich sędziów Sądu Naj-
wyższego oraz przekazania nadzoru nad Sądem Najwyższym Ministrowi Sprawiedli-
wości. Z punktu widzenia ryzyka, jakie stwarzają poszczególne rozwiązania, jest to 
jednak propozycja idąca o wiele dalej, aniżeli zawetowana ustawa. Tym razem dzieje 
się to jednak w bardziej „subtelny” sposób. Gdyby bowiem oceniać każdą propozy-
cję oddzielnie, zwłaszcza w kontekście narracji narzucanej przez Projektodawcę, to 
projekt można byłoby uznać za służący zarówno dobru społecznemu, jak i dobru wy-
miaru sprawiedliwości. Tymczasem z systemowej analizy proponowanych rozwiązań 
wyłania się zmiana bardzo dogłębna, o charakterze głównie kadrowym, mająca na 
celu nowe, całkowicie odmiennie ukształtowanie ustroju wymiaru sprawiedliwości 
w Polsce wbrew bardzo jasnym i jednoznacznym regulacjom Konstytucji RP. 

Zdecydowany sprzeciw budzi natomiast posługiwanie się przez Projektodawcę 
w uzasadnieniu opiniowanego projektu argumentami opartymi na nieprawdziwych 
informacjach, co dotyczy w szczególności zupełnie nieuprawnionej interpretacji 
rozstrzygnięcia zawartego w uchwale z dnia 20 grudnia 2007 r. , I KZP 37/07, 
o czym będzie mowa w dalszej części opinii.

Kwestie szczegółowe dowodzące powyższym wnioskom o charakterze ogól-
nym zostaną przedstawione w dalszej części opinii. 
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2. Postępowanie przed Sądem Najwyższym

2.1. Instytucja skargi nadzwyczajnej

Jednym z podstawowych założeń opiniowanego projektu jest wprowadzenie 
instytucji skargi nadzwyczajnej, która ma służyć korygowaniu orzeczeń obiektyw-
nie naruszających porządek prawny. Należy jednak zauważyć, że skarga ta ingeruje 
w istotny sposób w zasadę stabilności orzeczeń. W wyroku z 24 października 2007 
r., sygn. SK 7/06, OTK ZU nr 9/A/2007, poz. 108, s. 1364–1365, Trybunał Konsty-
tucyjny wyraził pogląd, że prawomocność jest sama w sobie wartością konstytucyj-
ną, zaś podważenie prawomocności musi każdorazowo być przedmiotem skrupu-
latnego ważenia wartości.”. Z kolei w wyroku z 1 kwietnia 2008 r., sygn. SK 77/06, 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in., że prawo do sądu obejmuje prawo do 
uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia, a więc rozstrzygnięcia, które w sposób defi -
nitywny rozstrzygnie określoną sprawę, będzie podlegać wykonaniu i poza wyjąt-
kowymi sytuacjami nie będzie mogło zostać zmienione, a zasadniczym instrumen-
tem korekty orzeczeń niezgodnych z prawem jest kontrola instancyjna sprawowana 
przez sąd drugiej instancji. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego wymóg ukształ-
towania procedury sądowej zgodnie ze standardami sprawiedliwości procedural-
nej obejmuje wprawdzie nakaz ustanowienia rozwiązań, które zapewnią jednostce 
adekwatną ochronę przed prawomocnymi orzeczeniami, obarczonymi szczególnie 
poważnymi wadami i naruszającymi wartości konstytucyjne, jednak ustawodawca, 
kształtując prawo do wznowienia postępowania w takiej sytuacji, musi szczególnie 
starannie wyważyć wszystkie kolidujące wówczas wartości, uwzględniwszy szcze-
gólne znaczenie stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych jako wartości kon-
stytucyjne. W tym kontekście uzasadnione wątpliwości wywołuje to, czy w przy-
padku opiniowanych rozwiązań Projektodawca prawidłowo wyważył te wartości. 
W polskim systemie prawa funkcjonują już zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczaj-
ne środki zaskarżenia realizujące takie cele, jak w szczególności skarga kasacyjna 
w postępowaniu cywilnym lub kasacja w postępowaniu karnym, a także – odpo-
wiednio do rodzaju postępowania sądowego – skarga lub wniosek o wznowienie 
postępowania. Z tej perspektywy bardziej racjonalne wydaje się redefi niowanie 
podstaw, na jakich można je oprzeć, aniżeli mnożenie środków zaskarżenia.

Skargę nadzwyczajną co do zasady będzie można wnosić w terminie 5 lat od 
uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia (art. 86 § 3 projektu) i to także 
w sprawach, które były przedmiotem rozpoznania przez Sąd Najwyższy na skutek 
skargi kasacyjnej lub kasacji (art. 87 § 2 projektu). Takie rozwiązanie w sposób 
istotny ingeruje we wspomnianą już zasadę stabilności prawomocnych orzeczeń 
sądowych, która ma zasadnicze znaczenie zarówno z punktu widzenia formalnego 
aspektu zasady państwa prawnego, jak i zasady ochrony zaufania do państwa i pra-
wa oraz prawa do rozstrzygania sprawy sądowej w rozsądnym czasie (zob. wyroki 
TK z dnia 28 listopada 2006 r., SK 19/05, OTK-A 2006, Nr 10, poz. 154 oraz z dnia 
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14 listopada 2007 r., SK 16/05, OTK-A 2007, Nr 10, poz. 124). Z art. 2 Konstytucji 
RP wynika natomiast obowiązek ustawodawcy ukształtowania regulacji prawnych, 
które będą sprzyjały wygaszaniu – wraz z upływem czasu – stanu niepewności co 
do sytuacji prawnej jednostek (zob. uzasadnienie wyroku z dni 19 czerwca 2012 r., 
P 41/10, OTK ZU nr 6/A/2012, poz. 65). 

Z tej perspektywy zaproponowany termin na wniesienie skargi nadzwyczajnej 
należy ocenić negatywnie, zwłaszcza w świetle potrzeby ochrony prawa strony 
wygrywającej postępowanie zakończone orzeczeniem, od którego ma przysługi-
wać skarga nadzwyczajna (por. na gruncie przepisów o wznowieniu postępowania 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt SK 21/14, 
OTK ZU 2015, nr 9A, poz. 152). Dotyczy to także zaproponowanej w art. 115 § 1 
możliwości złożenia w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie projektowanej 
ustawy skargi nadzwyczajnej w sprawach zakończonych orzeczeniami, które upra-
womocniły się po dniu 17 października 1997 r. Przepis w tym zakresie ma charak-
ter retroaktywny, co wywołuje wątpliwości z punktu widzenia zasady zaufania do 
państwa i stanowionego przezeń prawa (art. 2 Konstytucji RP). 

Co więcej, należy podkreślić, że w stosunku do szeregu orzeczeń, od których 
teoretycznie będzie można wnieść skargę nadzwyczajną nie sporządzono uzasad-
nień na piśmie. Na poziomie normatywnym problem ten rozwiązuje kaskadowe 
odesłanie do stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o skar-
dze kasacyjnej (art. 92 projektu), które z kolei odsyłają do przepisów o apelacji 
(art. 39821 projektu). Wśród tych ostatnich znajduje się zaś art. 387 § 4, który sta-
nowi, że w sytuacji, gdy uzasadnienie nie zostało sporządzone, a w sprawie została 
wniesiona skarga kasacyjna, sąd z urzędu sporządza uzasadnienie zaskarżonego 
orzeczenia. Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę fakt, że skargę nadzwyczajną moż-
na będzie wnosić od orzeczeń, które uprawomocniły się 20 lat temu, to stosowanie 
tego przepisu w praktyce może być niezwykle problematyczne. Trudno natomiast 
sprawować kontrolę nad konkretnym orzeczeń w ramach nadzoru judykacyjnego 
sprawowanego przez Sąd Najwyższy, nie znając motywów, jakim kierował się sąd 
przy jego wydawaniu.

Istotnym mankamentem regulacji odnoszących się do instytucji skargi nad-
zwyczajnej jest zawarta w art. 92 projektu propozycja, aby w sprawach nieure-
gulowanych przepisami projektowanej ustawy do postępowania w sprawie skargi 
nadzwyczajnej stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 3984 
§ 2. Oznacza to bowiem pozbawienie oskarżonych w sprawach karnych istotnych 
gwarancji procesowych wynikających z procedury karnej. Należy przy tym mieć na 
uwadze, że po rozpoznaniu skargi nadzwyczajnej Sąd Najwyższy ma być władny 
uchylić zaskarżone orzeczenie i stosownie do wyników rozprawy orzec co do istoty 
sprawy albo przekazać sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, 
w razie potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo umarzyć 
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postępowanie (art. 88 § 1 projektu). Przy stosowaniu do postępowania ze skargi 
nadzwyczajnej przepisów procedury cywilnej nie będzie więc przeszkód, aby Sąd 
Najwyższy skazał oskarżonego, który prawomocnym wyrokiem sądu powszechne-
go został uniewinniony, bowiem nie znajdą tu zastosowania reguły ne  peius wyra-
żone w art. 454 kodeksu postępowania karnego.

W projekcie przewidziano jedynie ograniczenie czasowe dla wydania takie-
go orzeczenia, bowiem zgodnie z proponowanym art. 86 § 3 zd. drugie, niedo-
puszczalne jest uwzględnienie skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego 
wniesionej po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia lub od roz-
poznania kasacji. Nie zmienia to faktu, że projekt dopuszcza wydanie wyroku ska-
zującego (przez odpowiednie stosowanie art. 39816 k.p.c.) przez Sąd Najwyższy 
pomimo wcześniejszego prawomocnego uniewinnienia oskarżonego. Jest to rażąco 
sprzeczne z prawem oskarżonego do odwołania się od wyroku skazującego wyra-
żonym w art. 14 ust. 5 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167, załącznik). 

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że jedną z podstaw wniesienia 
skargi nadzwyczajnej jest to, że orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa 
człowieka i obywatela określone w Konstytucji RP (art. 86 § 1 pkt 1 projektu). 
Jednocześnie w art. 88 § 2 projektu reguluje się obowiązek wystąpienia przez Sąd 
Najwyższy rozpoznający skargę nadzwyczajną z pytaniem do Trybunału Konsty-
tucyjnego, jeśli Sąd Najwyższy uzna, że przyczyną naruszenia przez orzeczenie, 
zasad lub wolności i praw człowieka i obywatela, określonych w Konstytucji RP 
jest niezgodność ustawy z Konstytucją RP. Analiza powyższych regulacji nakazuje 
postawienie pytania o jej cel, zwłaszcza jeśli uwzględnić fakt, że omawiana podsta-
wa skargi nadzwyczajnej w znacznej części pokrywa się z przesłankami wniesienia 
skargi konstytucyjnej określonymi w art. 79 Konstytucji RP, w następstwie której 
możliwe jest wznowienie postępowania sądowego. Niezależnie od tego obowiązek 
wystąpienia z pytaniem prawnym pozostaje w sprzeczności z art. 193 Konstytu-
cji RP, który stwierdzenie takiej potrzeby pozostawia własnej ocenie sądu orze-
kającego (każdy sąd – nie wyłączając Sąd Najwyższy – „może” wystąpić z pyta-
niem prawnym, jeżeli od kontroli konstytucyjności przepisu zależy rozstrzygnięcie 
w sprawie). W tę ocenę ustawodawca nie powinien ingerować, gdyż naruszyłby to 
zasadę podziału i wzajemnego równoważenia się władz (art. 10 ust. 1 Konstytucji) 
oraz zasadę bezpośredniego stosowania Konstytucji wyrażoną w jej art. 8 ust. 2.

Jeżeli ideą skargi nadzwyczajnej ma być eliminowanie z obrotu prawnego orze-
czeń, które „naruszają zasady (…) określone w Konstytucji RP”, to należy zwrócić 
uwagę na niezwykłą pojemność takiej przesłanki i zarazem jej nieostry charakter, 
godzący w opisaną wyżej zasadę stabilności orzeczeń. Wywołuje to wątpliwości 
w zestawieniu szerokim określeniem substratu zaskarżenia skargą nadzwyczaj-
ną (verba propositionis: „każde prawomocne orzeczenie kończące postępowanie 
w sprawie”) i brakiem osadzenia omawianego środka zaskarżenia w konkretnej 
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procedurze sądowej. Skarga nadzwyczajna może być np. wykorzystywana jako 
środek wzruszania orzeczeń sądów powszechnych w przedmiocie ważności wybo-
rów do organów samorządu terytorialnego. 

Nie do końca przejrzyste jest także połączenie podstaw, na jakich może być opar-
ta skarga nadzwyczajna z przesłanką „konieczności dla zapewnienia praworządności 
i sprawiedliwości społecznej”. Przepis art. 86 § 1 ab initio projektu posługuje się 
w tym zakresie koniunkcją, co oznacza, że dla dopuszczalności skargi nadzwyczaj-
nej musi być ona spełniona łącznie z zaistnieniem jednej z podstaw wymienionych 
art. 86 § 1 pkt 1 – 3. Omawiana przesłanka jest jednak wyjątkowo nieostra, co nale-
ży ocenić krytycznie w kontekście ekstraordynaryjnego charakteru wspomnianego 
środka zaskarżenia. Będzie to skutkowało wątpliwościami po stronie samego składu 
orzekającego w przedmiocie skargi, jeżeli orzeczenie – obiektywnie odpowiadające 
prawu – zostanie zaskarżone tylko z uwagi na jego „niesprawiedliwość społeczną”.

Ukształtowanie przepisów o skardze nadzwyczajnej wymusza także pytanie, czy 
idea, jaka legła u podstaw art. 86 § 1 pkt 1 projektu, nie jest aby związana z moż-
liwością kwestionowania za pomocą tej skargi wykładni ustawy, jaką dokonał sąd 
niższej instancji w ramach tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności. Skutkiem 
projektowanej regulacji byłoby bowiem wyłączenie możliwości bezpośredniego sto-
sowania Konstytucji na podstawie jej art. 8. Właśnie przy takim założeniu logiczną 
konsekwencją art. 86 § 1 pkt 1 projektu staje się art. 88 § 2 projektu, który nakazuje 
wystąpienie przez Sąd Najwyższy rozpoznający skargę nadzwyczajną do Trybunału 
Konstytucyjnego, tak aby ten jednoznacznie przesądził o zgodności określonej re-
gulacji ustawowej, na tle której zapadło rozstrzygnięcie sądowe przy uwzględnieniu 
treści norm ustawy zasadniczej z Konstytucją RP. Ewentualna więc próba nierespek-
towania Trybunału Konstytucyjnego oraz wydawanych przez niego orzeczeń w ra-
mach bezpośredniego stosowania Konstytucji przez sądy i tzw. rozproszonej kontroli 
konstytucyjności stawałby się niemożliwa, gdyż prawomocny wyrok sądowy mógłby 
zostać „zweryfi kowany” przez Sąd Najwyższy rozpoznający skargę nadzwyczajną, 
który byłby zobowiązany wystąpić z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego. 

Skarga nadzwyczajna oparta na art. 86 § 1 pkt 1 projektu odpowiada, co do 
przesłanek, podstawom, na których może być oparta skarga konstytucyjna, o której 
mowa w art. 79 Konstytucji. Oznacza to, że art. 86 § 1 pkt 1 projektu jest niezgodny 
z Konstytucją, gdyż wprowadza konkurencyjny środek prawny do instytucji regu-
lowanej już na poziomie konstytucyjnym i przysługującej obywatelowi. Będzie to 
powodowało poważne ryzyko wszczynania dwóch, niezależnych postępowań przez 
poszczególne strony procesowe – każdą z nich w naturalny sposób niezadowoloną 
z wyniku sprawy. Niezależnie od tego powstaje pytanie o kolizję obu środków 
prawnych, do której dojdzie w sytuacji, gdy obywatel we własnej sprawie wystąpi 
ze skargą konstytucyjną, a jednocześnie skargę opartą na tych samych podstawach 
– ale bez wniosku obywatela bądź wbrew niemu – skieruje do Sądu Najwyższego 
podmiot uprawniony na podstawie art. 86 § 2 projektu.
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Wreszcie za sprzeczne z podstawowymi zasadami procedur cywilnej i karnej 
należy uznać wyposażenie w prawo do wniesienia skargi nadzwyczajnej grupy 
20 senatorów lub 30 posłów. Abstrahując od faktu, że takie rozwiązanie może słu-
żyć wykorzystywaniu instytucji skargi kasacyjnej do bieżących celów politycz-
nych, należ zauważyć, że jest ono systemowo obce dla postępowań cywilnych 
i karnych, w których nie występują „strony zbiorowe”. 

Niezależnie od ww. zgłoszonych uwag trzeba podkreślić, że wprowadzenie 
instytucji skargi nadzwyczajnej spowoduje napływ do sądów powszechnych trud-
nej obecnie do przewidzenia puli spraw oraz wpłynie negatywnie na możliwości 
wykonywania innych zadań przez podmioty wyposażone w prawo do wnosze-
nia skarg nadzwyczajnych. Już obecnie szacuje się, że sądy rozpoznają rocznie 
ok. 15 milionów spraw, w których każdorazowo występuje strona niezadowolona 
z rozstrzygnięcia, co z kolei wprost przekłada się na liczbę ewentualnych skarg 
nadzwyczajnych, które będą musiały przejść kontrolę formalną właściwych są-
dów powszechnych. Co więcej, sprawach karnych skarga nadzwyczajna nie bę-
dzie służyła jedynie od prawomocnych wyroków, ale wszystkich prawomocnych 
orzeczeń kończących postępowanie w sprawie. Trzeba więc przypomnieć, że pod 
pojęciem „prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie” rozumie się obec-
nie nie tylko wyroki i postanowienia zamykające drogę do wydania wyroku, ale 
również postanowienia, które zapadają, gdy zamknięcie drogi do wydania wyroku 
jest bezprzedmiotowe. Nie chodzi zatem tylko o postępowanie zasadnicze, którego 
przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności karnej za zarzucany czyn przestępny, 
ale także takie sądowe postępowanie uzupełniające, uboczne w głównym nurcie 
procesu, które ma samoistny (odrębny) przedmiot. Np. orzeczeniem kończącym 
postępowanie może być postanowienie o przepadku przedmiotów, postanowienie 
sądu w przedmiocie odtworzenia akt, postanowienie w kwestii przepadku przed-
miotów poręczenia majątkowego czy postanowienie w przedmiocie przekazania 
osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania. Powyższe uwagi odnoszą się 
także do orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym.

Przy tak szeroko zakreślonym przedmiocie zaskarżenia, jeżeli uwzględni się 
jeszcze bardzo szeroki i niedookreślony charakter normatywny przesłanki wniesie-
nia skargi przewidzianej w art. 86 § 1 pkt 1 projektu, można oczekiwać napływu 
znacznej ilości skarg nadzwyczajnych. Podsumowując, wprowadzenie tej instytucji 
może przyczynić się do przewlekłości postępowań sądowych, która jest obecnie 
najważniejszym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Warto przypo-
mnieć, że ze względu na przewlekłość postępowań i konieczność wykonania wy-
roku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2015 r. 
w sprawie Rutkowski i inni p. Polsce, w ciągu ostatnich 3 miesięcy Polska wypła-
ciła skarżącym łącznie 7 173 771,40 zł tytułem zadośćuczynienia za przewlekłe 
prowadzenie postępowań (por. informacja o wykonaniu decyzji Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, dalej jako: „ETPC”, z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie 
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Załuska i Rogalska oraz 398 innych skarg p. Polsce, informacja dostępna pod ad-
resem: http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/ europejski_try-
bunal_praw_czlowieka/aktualnosci/decyzja_europejskiego_trybunalu_praw_czlo-
wieka_w_sprawie_jan_zaluska_p__polsce__i_marianna_rogalska_p__polsce).

Projektowana ustawa nie proponuje żadnych środków, które zwalczałyby to 
zjawisko. Wręcz przeciwnie, wprowadzając nowy nadzwyczajny środek zaskarże-
nia może spowodować istotne zwiększenie liczby spraw, które sądy będą musiały 
rozpoznać. 

Niezależnie od powyższego umieszczanie rozwiązań stricte procesowych 
w ustawie o charakterze ustrojowym nie odpowiada zasadom poprawnej legislacji. 

2.2. Uprawnienia w zakresie wyznaczania sędziego do rozpoznawania sprawy

Zastrzeżenia należy zgłosić co do zasad przydziału spraw i wyznaczania składu 
orzekającego, zarówno przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jak i Preze-
sów Sądu Najwyższego kierujących pracą właściwej izby. Zaproponowane roz-
wiązanie będzie mogło prowadzić do manipulowania w rozstrzyganiu spraw przez 
wyznaczanie składów, Zgodnie z art. 34 § 3 projektu sędzia może być wyznaczony 
przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do udziału w rozpoznaniu określo-
nej sprawy w innej izbie oraz, za zgodą sędziego, do orzekania na czas określony 
w innej izbie. Wyznaczanie przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędziego 
do rozpoznawania określonej sprawy w innej Izbie jest sprzeczne z ideą losowa-
nia i ogólnymi zasadami wyznaczania składu, która to idea przyświecała lipcowej 
nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm., dalej jako „p.u.s.p.”). Na poziomie nor-
matywnym narusza również art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, 
poz. 284, ze zm.; dalej: „EKPC”), gdyż prawidłowo wyznaczony skład jest ele-
mentem konstytucyjnej gwarancji prawa do sądu „właściwego” i „niezawisłego”. 
Analogiczne zastrzeżenia należy zgłosić do wyznaczania ławników przez Pierw-
szego Prezesa Sądu Najwyższego do orzekania w konkretnej sprawie dyscypli-
narnej (art. 72 § 1 projektu) oraz co do generalnej zasady wyrażonej w art. 77 § 1 
projektu, że przydziału spraw i wyznaczenia składu orzekającego dokonuje Prezes 
Sądu Najwyższego kierującego pracą właściwej Izby. 

Uzupełniając powyższe uwagi, należy szczególnie podkreślić głęboką sprzecz-
ność projektu z międzynarodowym standardem prawa do sądu, szczególnie wyrażo-
nym w art. 6 ust. 1 EKPC, co w przypadku uchwalenia ustawy będzie miało wyjąt-
kowo negatywne konsekwencje dla Polski i jej obywateli zarówno na płaszczyźnie 
polityczno-prawnej, jak i bezpośrednio w obrocie prawnym z zagranicą. Konwen-
cyjny zwrot: „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego 
sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony usta-
wą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo 
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o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej” 
był przedmiotem licznych wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (dalej: „ETPC”), z których wynika, że wymóg dostępu do „sądu 
ustanowionego ustawą” odnosi się nie tylko do sądu jako do instytucji, ale także 
składu orzekającego w konkretnej sprawie (por. m.in.: decyzja ETPC z 17 listopada 
2009 r., skarga nr 39279/05, Krzysztof Iwańczuk przeciwko Polsce, część C uzasad-
nienia; wyrok ETPC z 25 października 2011 r., 54809/07, Richert przeciwko Polsce, 
§ 43). ETPC podkreśla, że prawo do sądu ustanowionego ustawą oznacza, iż orga-
nizacja sądownictwa, w tym skład konkretnego panelu orzekającego, musi wynikać 
z ustawy i nie może być uzależniony od władzy wykonawczej (ang.: „According to 
the Court’s case-law, the object of the term “established by law” in Article 6 of the 
Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does 
not depend on the discretion of the executive, but that it is regulated by law emanat-
ing from Parliament […] The phrase “established by law” covers not only the legal 
basis for the very existence of a “tribunal” but also the composition of the bench in 
each case (por. część C uzasadnienia decyzji ETPC w sprawie Krzysztof Iwańczuk 
przeciwko Polsce; podobnie: §§ 42–43 wyroku ETPC w sprawie Richert p. Polsce). 

Jak podkreśla ETPC, pozostawienie prezesowi sądu niekontrolowanej swobody 
doboru sędziów do składu orzekającego jest sprzeczne z prawem do niezależnego 
i niezawisłego sądu na gruncie art. 6 ust. 1 Konwencji. Jeżeli prawo krajowe nie 
przewiduje precyzyjnych kryteriów przydzielania spraw sędziom przez prezesa 
sądu, to skutkuje to niemożnością przewidzenia, jaki skład orzekający będzie sądził 
daną sprawę, co z kolei oznacza pozostawienie prezesowi arbitralnej władzy w tym 
zakresie. To naraża członków składu orzekającego na presję zewnętrzną i stanowi 
naruszenie prawa podsądnego do sądu niezależnego i niezawisłego (por. §§ 182–185 
wyroku ETPC z dnia 9 października 2008 r. w sprawie Moiseyev przeciwko Rosji, 
skarga nr 62936/00). Jak wynika z innych orzeczeń, wyposażenie prezesa sądu 
w kompetencję do przydzielania spraw składom orzekającym jest dopuszczalne 
w świetle art. 6 ust. 1 EKPC tylko pod warunkiem, że istnieją ustawowe i obiek-
tywne kryteria przydzielania tych spraw, które wykluczają możliwość wywierania 
presji wewnątrz struktury sądy, właśnie ze strony prezesa sądu czy innej osoby 
sprawującej funkcje administracyjne (por. §§ 86–89 wyroku ETPCz z dnia 22 grud-
nia 2009 r. w sprawie Parlov-Tkalčić przeciwko Chorwacji, skarga nr 24810/06; 
por. także mutatis mutandis §§ 33–38 wyroku ETPC z dnia 10 października 2000 r. 
w sprawie Daktaras przeciwko Litwie, skarga 42095/98). 
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2.3.  Brak przepisów przejściowych dotyczących kontynuowania 
rozpoznawania spraw publicznych oraz spraw dyscyplinarnych 
innych niż dotyczące prawniczych zawodów zaufania publicznego

Za istotny mankament projektowanej ustawy należy uznać brak przepisów 
przejściowych dotyczących kontynuowania spraw publicznych po wejściu w ży-
cie projektowanej ustawy. Kwestię tę uregulowano natomiast w odniesieniu do 
spraw wojskowych, które rozpoznaje Izba Karna (art. 112 § 3 projektu). To samo 
dotyczy braku uregulowań intertemporalnych dotyczących postępowań dyscy-
plinarnych prowadzonych w odniesieniu do przedstawicieli zawodów niewymie-
nionych w art. 122 projektu. Zgodnie z tym przepisem w przypadku postępowań 
dyscyplinarnych przedstawicieli wymienionych tam zawodów prawniczych stosuje 
się przepisy dotychczasowe do zakończenia postępowania wyjaśniającego lub po-
stępowania w instancji, w której się toczy. Podkreślenia wymaga jednak, że Sąd 
Najwyższy orzeka także w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych na 
podstawie przepisów: ustawy dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wete-
rynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1509 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj.: Dz. U. z 2016 
r., poz. 1496), ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tj.: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1314), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce labora-
toryjnej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2245), ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.), ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., nr 174, poz. 1038 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fi zjoterapeuty (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1994 z późn. zm.). Konieczne jest zatem uregulowanie kwestii mię-
dzyczasowych także w odniesieniu do tych postępowań. 

3. Rzekome zwiększenie efektywności postępowań dyscyplinarnych 

Projektowana ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań dotyczących po-
stępowań dyscyplinarnych wobec sędziów sądów powszechnych, wojskowych, 
a w związku z zawartym w art. 9 § 1 projektu odesłaniem do odpowiedniego stoso-
wania p.u.s.p.– także sędziów Sądu Najwyższego. Ich analiza, zwłaszcza całościo-
wa, wskazuje na zwiększenie nie tyle efektywności postępowań dyscyplinarnych, 
co ich represyjności, a w konsekwencji do postawienia obwinionego sędziego 
w mniej korzystnej sytuacji procesowej, niż sytuacja oskarżonego o przestępstwo 
w postępowaniu karnym.

Wątpliwości wywołuje w pierwszej kolejność celowość i zgodność z Konstytu-
cją RP powołania instytucji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości 
(zob. projektowane art. 112c p.u.s.p. oraz art. 40b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358 z późn. zm., da-
lej jako „p.u.s.w.”). W uzasadnieniu projektowanej ustawy wspomina się jedynie 
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w nadaniu Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień „analogicznych do uprawnienia 
przysługującego Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej na gruncie projektowanej 
ustawy o Sądzie Najwyższym” (s. 13 uzasadnienia). 

Analiza rozwiązań zaproponowanych w omawianym zakresie wskazuje, że 
kompetencje, jakie Projektodawca zamierza przyznać Ministrowi Sprawiedliwości 
w żaden sposób nie są analogiczne do tych przypisywanych Prezydentowi RP. Nie 
można bowiem tracić z pola widzenia faktu, że Minister Sprawiedliwości ma do-
datkowo wybierać sędziów do orzekania w sądach dyscyplinarnych w pierwszej in-
stancji (zob. projektowane: art. 110a § p.u.s.p.; art. 39b § 1 p.u.s.w.). Projektowana 
ustawa zakłada nadto, że Minister Sprawiedliwości będzie powoływać Rzecznika 
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców Rzecz-
nika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (projektowany art. 112 § 3 
p.u.s.p.), a także Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych oraz 
jego zastępcę (projektowany art. 40 § 2 p.u.s.w.).

Powyższe oznacza, że zarówno oskarżyciel w postępowaniu dyscyplinarnym, 
jak i członkowie sądów dyscyplinarnych mogą być uzależnieni od przedstawiciela 
władzy wykonawczej, co narusza nie tylko konstytucyjną zasadę demokratycznego 
państwa prawnego, zasadę trójpodziału władzy, lecz także prawo do sądu, zgodnie 
z którym każdy ma prawo do rozpoznania jego sprawy przez niezawisły, niezależny 
i bezstronny sąd. Naruszenie tych zasad konstytucyjnych wydaje się tym bardziej 
jednoznaczne, że Minister Sprawiedliwości będzie decydował o liczbie sędziów 
wchodzących w skład poszczególnych sądów dyscyplinarnych (projektowany 
art. 110c p.u.s.p. i art. 39d p.u.s.w.). W tym kontekście, jedynie na marginesie, na-
leży zaznaczyć, że projektowane art. 110a – 110c p.u.s.p. pozostają w sprzeczności 
z art. 111 p.u.s.p., którego Projektodawca nie zamierza uchylić. Zgodnie bowiem 
z tym ostatnim „skład sądu dyscyplinarnego wyznacza się w drodze losowania, 
z listy wszystkich sędziów danego sądu, z tym że w składzie sądu zasiada przynaj-
mniej jeden sędzia stale orzekający w sprawach karnych.” Przepis ten de lege lata 
odnosi się wyłącznie do sędziów sądów apelacyjnych. Tymczasem nie można wy-
kluczyć, że sędziami wyznaczonymi przez Ministra Sprawiedliwości będą również 
sędziowie innych sądów powszechnych. 

Niezależnie od powyższego trzeba również zauważyć, że do sądu dyscypli-
narnego będzie mógł zostać powołany „sędzia sądu powszechnego”, a więc sę-
dzia każdego szczebla, także orzekający w sądzie, którego siedziba jest oddalona 
od sądu apelacyjnego – sądu dyscyplinarnego (projektowane art. 110 § 1 p.u.s.p. 
i art. 39a § 1 p.u.s.w.). Jeżeli zestawić to z faktem, że orzekanie w sądzie dyscy-
plinarnym będzie obligatoryjne dla sędziego i niezależne od wykonywania pozo-
stałych obowiązków służbowych (projektowane art. 110 § 2 p.u.s.p. i art. 39a § 2 
p.u.s.w.), a jego kadencja w sądzie dyscyplinarnym będzie trwała 6 lat (projekto-
wane art. 110a § 3 p.u.s.p. i art. 39b § 3 p.u.s.w.), to istnieje potencjalne ryzyko, 
że powierzenie obowiązków w sądach dyscyplinarnych może być traktowane jako 
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środek represji wobec określonych sędziów. Ryzyko to wydaje się tym bardziej 
realne, że orzeczenia sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji będą mogły być 
dowolnie zmieniane przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, co istotnie de-
precjonuje ich rolę. Co więcej, Projektodawca nie proponuje żadnych rozwiązań, 
które ułatwiałyby sędziom łączyć obowiązki orzecznicze w z obowiązkami sędzie-
go sądu dyscyplinarnego, które mogą być od siebie znacznie oddalone. Może to 
także doprowadzić do nadmiernego obciążenia pracą sędziów i w konsekwencji 
negatywnie wpływać na poziom ich orzecznictwa. Projektowane rozwiązanie może 
ponadto prowadzić do przewlekłości postępowań prowadzonych przez sędziego, 
który został powołany do sądu dyscyplinarnego, w jego „macierzystym sądzie”.

Projektowana ustawa zakłada, że ustanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego 
Ministra Sprawiedliwości ma być równoznaczne z żądaniem podjęcia postępo-
wania wyjaśniającego albo postępowania dyscyplinarnego i wyłączać będzie od 
podejmowania w sprawie czynności odpowiednio Rzecznika Dyscyplinarnego Sę-
dziów Sądów Powszechnych i jego zastępców oraz Rzecznika Dyscyplinarnego 
Sędziów Sądów Wojskowych i jego zastępców (projektowany art. 112c § 1 p.u.s.p. 
oraz art. 40b § 2 p.u.s.w.). Stwarza to ryzyko celowego wpływania na konkret-
ne postępowania dyscyplinarne i wywierania w ten sposób presji na konkretnych 
sędziów. Nie sposób bowiem nie zauważyć, że Rzecznik Dyscyplinarny Ministra 
Sprawiedliwości będzie mógł stawiać zarzuty sędziom sądów powszechnych i woj-
skowych, co w niektórych sytuacjach – także w razie późniejszego uniewinnienia 
przez sąd dyscyplinarny bądź ostatecznego umorzenia dochodzenia dyscyplinarne-
go – może mieć negatywny wpływ na dalszy przebieg kariery zawodowej sędziego, 
a pośrednio także na sposób orzekania w prowadzonych przez niego sprawach 

Szczególnie krytycznie należy ocenić propozycję, aby Minister Sprawiedli-
wości, poza uprawnieniem do powoływania Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra 
Sprawiedliwości, uzyskał uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od postanowienia 
rzecznika dyscyplinarnego o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarne-
go lub postanowienia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. Jednocześnie 
z mocy projektowanego art. 114 § 11 p.u.s.p. Minister Sprawiedliwości upraw-
niony będzie do zaskarżenia do sądu dyscyplinarnego postanowienia o umorzeniu 
postępowania w sprawach, w których złożył wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego.

Przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do wniesienia sprzeciwu 
sprawi, że jego pozycja będzie istotnie uprzywilejowana w stosunku do pozostałych 
podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przeprowadzenia przez rzeczni-
ka dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego. Zgodnie bowiem z projektowanym 
art. 114 § 9 p.u.s.p. omawiany sprzeciw będzie wiążący dla rzecznika dyscyplinarnego, 
podobnie jak wskazania co do dalszego postępowania. Oznacza to, że rzecznik dyscy-
plinarny może zostać zobowiązany do wszczęcia lub prowadzenia w dalszym ciągu 
postępowania dyscyplinarnego, mimo że w jego ocenie brak jest ku temu podstaw. 
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W takim ujęciu Minister Sprawiedliwości będzie mógł de facto stać się organem prowa-
dzącym postepowanie dyscyplinarne. Co więcej, omawiane uprawnienie będzie miało 
charakter całkowicie arbitralny, a możliwość wielokrotnego wnoszenia sprzeciwu w tej 
samej sprawie, może – w skrajnych wypadkach – skutkować ciągłym przedłużaniem 
stanu, w którym na konkretnym sędzim ciążyć będą zarzuty dyscyplinarne. Rozwiąza-
nie to oceniać należy także w kontekście projektowanego art. 108 § 5 p.u.s.p., zgod-
nie z którym „przedawnienie dyscyplinarne nie biegnie w czasie postępowania dys-
cyplinarnego, począwszy od dnia złożenia wniosku do sądu dyscyplinarnego do dnia 
prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.” Oznacza to bowiem, że 
Minister Sprawiedliwości zyska możliwość niczym nieskrępowanego wpływania na 
tok postepowania dyscyplinarnego, utrzymując określonych sędziów w permanentnym 
stanie obwinienia. Takie rozwiązanie nie tylko godzi w niezawisłość sędziowską, ale 
także pozostaje w oczywistej sprzeczności z istotą przedawnienia. Jedynie na margine-
sie należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie zawarte w projektowanym art. 108 § 5 p.u.s.p 
jest mniej korzystne niż instytucja przedłużania terminu przedawnienia na gruncie pra-
wa karnego. Zgodnie z art. 102 k.k. wszczęcie postępowania karnego nie tyle zawiesza 
bieg terminu przedawnienia, co jedynie go wydłuża. W tym kontekście nie bez znacze-
nia jest również to, że zgodnie z art. 129 u.s.p. sędziego, wobec którego wszczęto po-
stępowanie dyscyplinarne, można zawiesić w czynnościach służbowych, co wiąże się 
z obniżeniem jego wynagrodzenia od 25% do 50% na czas trwania zawieszenia. Mając 
bezpośredni wpływ na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, Minister Sprawiedli-
wości może także pośrednio spowodować odsunięcie sędziego od orzekania na czas 
tego postępowania. Trzeba bowiem pamiętać, że projekt daje Ministrowi bezpośredni 
wpływ na skład osobowy sądu dyscyplinarnego, który będzie decydował o zawieszeniu 
sędziego w czynnościach służbowych. 

Krytycznie należy ocenić propozycję przyznania Ministrowi Sprawiedliwości 
prawa wglądu w czynności wojskowego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji 
(art. 41d p.u.s.w.). Jak bowiem orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 paź-
dziernika 2015 r., sygn. akt Kp 1/15 „przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości kom-
petencji do żądania akt spraw sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem 
sądowym, jak akt spraw sądowych będących w toku ingeruje w istotę władzy są-
downiczej oraz narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej”. Wydaje się to tym bar-
dziej jaskrawe w kontekście możliwości powoływania Rzecznika Dyscyplinarnego 
Ministra Sprawiedliwości. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której Mini-
ster Sprawiedliwości skorzysta z przyznawanych mu uprawnień i powoła Rzecznika 
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości celem wszczęcia postępowania dyscy-
plinarnego wobec sędziego sądu dyscyplinarnego prowadzącego konkretną sprawę.

Projektodawca wprowadza również regulacje, które w istotny sposób ograni-
czają prawa procesowe obwinionego w toku postępowania dyscyplinarnego, czy-
niąc jego pozycję istotnie gorszą w stosunku do pozycji oskarżonego o przestęp-
stwo w postepowaniu karnym.
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W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z projektowanym art. 113 
§ 2 p.u.s.p., na uzasadniony wniosek obwinionego sędziego, który nie może brać 
udziału w postępowaniu dyscyplinarnym z powodu choroby, prezes sądu dyscypli-
narnego albo sąd dyscyplinarny wyznacza dla niego obrońcę z urzędu spośród adwo-
katów lub radców prawnych. Jednakże stosownie do treści projektowanego art. 113a 
p.u.s.p. czynności związane z wyznaczeniem obrońcy z urzędu oraz podjęciem przez 
niego obrony nie tamują biegu postępowania. Oznacza to, że prawo do obrony jest 
w istocie iluzoryczne. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że do czasu wyzna-
czenia obrońcy z urzędu lub podjęcia przez niego obrony, co wiąże się między innymi 
z koniecznością zapoznania się z aktami sprawy oraz ustaleniem linii obrony z obwi-
nionym sędzią, sprawa zostanie zakończona lub przeprowadzone zostaną istotne dla 
wyniku sprawy czynności procesowe. Ustawodawca nie powinien jedynie pozoro-
wać prawa do obrony, ale zobowiązany jest stworzyć takie gwarancje procesowe aby 
obrona miała realny charakter i gwarantowała obwinionemu minimum standardów 
procesowych obowiązujących w państwach demokratycznych.

Istotne zastrzeżenia wywołuje także projektowany art. 114 § 4 p.u.s.p. Przepis 
ten zakłada, że niezwłocznie po sporządzeniu zarzutów dyscyplinarnych rzecznik 
dyscyplinarny doręcza je obwinionemu, wzywając obwinionego do przedstawienia 
na piśmie wyjaśnień i wszystkich wniosków dowodowych, w terminie czterna-
stu dni od dnia doręczenia zarzutów dyscyplinarnych. W razie uchybienia temu 
obowiązkowi rzecznik dyscyplinarny może pozostawić bez rozpoznania wnioski 
dowodowe zgłoszone przez obwinionego po upływie tego terminu, chyba że obwi-
niony wykaże, iż dowód nie był mu wcześniej znany. Redakcja tego przepisu wska-
zuje, że możliwość pominięcia dowodu istnieje zarówno w przypadku uchybienia 
obowiązkowi przedstawienia wyjaśnień, jak i powołania wszystkich wniosków do-
wodowych. Rozwiązanie takie byłoby oczywiste wadliwe z punktu widzenia prawa 
do obrony. Nie można bowiem wyciągać negatywnych konsekwencji z faktu, że 
obwiniony sędzia nie składa wyjaśnień. Nawet gdyby jednak przyjąć zapatrywanie, 
zgodnie z którym rygor pominięcia dowodu związany jest tylko z nieprzedstawie-
niem wniosków dowodowych w wyznaczonym terminie, to podkreślenia wyma-
ga, że Projektodawca w istocie proponuje odejście od zasady prawdy materialnej 
w postępowaniu dyscyplinarnym. Powrót do tej zasady był zaś jednym z głównych 
argumentów na rzecz odejścia od kontradyktoryjnego procesu karnego.

Z tego samego powodu istotne wątpliwości wywołuje fakt, że projektowana 
ustawa stwarza dla sędziów obwinionych w postępowaniu dyscyplinarnym mniej 
korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego zasady po-
stepowania z wnioskami dowodowymi. Zgodnie bowiem z projektowanymi art. 114 
§ 4 p.u.s.p. i art. 115 § 3 p.u.s.p. organy prowadzące postępowanie dyscyplinar-
ne mogą pozostawić bez rozpoznania wnioski dowodowe zgłoszone po upływie 
wyznaczonego terminu, chyba że strona wykaże, że dowód nie był mu wcześniej 
znany (w postępowaniu przed rzecznikiem dyscyplinarnym) albo że wniosek nie 
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mógł zostać złożony w terminie z przyczyn od niej niezależnych (w postępowaniu 
przed sądem dyscyplinarnym). Kodeks postępowania karnego takich ograniczeń 
nie przewiduje (zob. art. 167 i 170 § 1 k.p.k.). 

Krytycznie należy ocenić także rozwiązania, które zmierzają do umożliwienia 
wykorzystywania przeciwko obwinionemu sędziemu dowodów zdobytych z na-
ruszeniem przepisów prawa oraz w wyniku stosowania kontroli operacyjnej (pro-
jektowany art. 115c p.u.s.p.). Należy bowiem podkreślić, że postępowanie dyscy-
plinarne w ogromnej większości dotyczy czynów, które nie wyczerpują znamion 
przestępstw. Uwzględniając ten fakt oraz niezależność odpowiedzialności karnej 
od odpowiedzialności dyscyplinarnej, należy uznać, że przenoszenie instytucji 
procedury karnej odnoszących się do wykrywania, ścigania i karania sprawców 
najcięższych przestępstw do postępowania dyscyplinarnego nie znajduje żadnego 
uzasadnienia, a nadto wprowadza nierówność stron postępowania dyscyplinarne-
go, ogranicza nadmiernie prawa procesowe i obywatelskie sędziów i jednocześnie 
jest nieproporcjonalne do wagi deliktów dyscyplinarnych. Poza tym wprowadzenie 
możliwości stosowania wobec sędziów kontroli operacyjnej stanowi zagrożenie 
dla tajemnicy narady sędziowskiej przewidzianej w przepisach procedury cywilnej 
i karnej oraz praw jednostki, ponieważ dostęp do informacji znajdujących się w ak-
tach sprawy lub z nią związanych mają ściśle określone osoby. 

Poza tym redakcja projektowanego art. 115c jest niezrozumiała. Dopuszcza on 
wykorzystanie w postępowaniu dyscyplinarnym dowodów uzyskanych dla celów 
postępowania karnego w trybie określonym w art. 168b (czyli poza granicami pod-
miotowymi i przedmiotowymi dopuszczalnej pierwotnie kontroli operacyjnej pro-
wadzonej w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych). Natomiast w dalszej 
części tego przepisu ponownie stwierdza się, że dopuszczalne jest wykorzystanie 
dowodów uzyskanych „w wyniku stosowania kontroli operacyjnej”. Niejasne jest 
o jaką inną kontrolę operacyjną chodzi niż ta, do której odnosi się art. 168b k.p.k.

Za sprzeczny z podstawowymi zasadami rzetelnego procesu, w tym z prawem 
do obrony i zasadą równości stron procesowych trzeba uznać projektowany art. 115a 
§ 3 p.u.s.p., zgodnie z którym „Sąd dyscyplinarny prowadzi postępowanie pomimo 
usprawiedliwionej nieobecności zawiadomionego obwinionego lub jego obrońcy, 
chyba że sprzeciwia się temu dobro prowadzonego postępowania dyscyplinarnego”. 
Zacytowany przepis oznacza całkowitą inkwizycyjność postępowania dyscyplinarne-
go. Pozbawia bowiem możliwości przedstawienia argumentów na swoją obronę oso-
bie, która nie stawiła się przed sądem dyscyplinarnym z przyczyn od niej niezależnych 
i należycie usprawiedliwiła swe niestawiennictwo i której obrońca również nie stawił 
się przed sądem z usprawiedliwionych przyczyn. Proponowane uregulowanie jest ra-
żąco sprzeczne nie tylko z konstytucyjną zasadą prawa do obrony, ale również z art. 6 
ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Należy przy-
pomnieć, że art. 6 ust. 1 Konwencji ma zastosowanie do postępowań dyscyplinarnych 
prowadzonych wobec sędziów. W wyroku Wielkiej Izby z dnia 19 kwietnia 2007 r. 
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Vilho Eskelinen i inni przeciwko Finlandii (skarga nr 63235/00) ETPC stwierdził, że 
„państwo może powoływać się na szczególny status skarżących jako funkcjonariuszy 
służby cywilnej w celu wyłączenia ich spraw spod ochrony art. 6 Konwencji, jeżeli 
spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, dostęp do sądu w odniesieniu do sporów 
dotyczących sprawowania danego urzędy lub określonej grupy funkcjonariuszy musi 
być wyraźnie wyłączony przez regulacje prawa krajowego a ponadto wyłączenie to 
musi być usprawiedliwione przez obiektywne okoliczności i w interesie państwa” 
(tłumaczenie własne, § 62 wyroku). W kolejnych orzeczeniach ETPC potwierdził, że 
wymogi rzetelnego procesu właściwe dla spraw cywilnych znajdują zastosowanie do 
postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec sędziów, oczywiście pod warun-
kiem, że prawo krajowe nie wyklucza drogi sądowej w tym zakresie (wyrok ETPC 
z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie Olujić przeciwko Chorwacji, skarga nr 22330/05, 
§ 34–43). Nie dotyczy to przy tym tylko tych postępowań dyscyplinarnych, które 
mogą skutkować złożeniem sędziego z urzędu. Art. 6 EKPC znajduje też zastosowa-
nie w przypadku możliwości wymierzenia mniej dolegliwych sankcji dyscyplinar-
nych (por. wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie Harabin przeciwko Słowacji, 
skarga nr 58688/11, §§ 118–124); wyrok Wielkiej Izby ETPCz z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom, skarga nr 20261/12, §§ 100–119). Pod-
sumowując, prawo do rzetelnego procesu, sądowego wysłuchania i respektowania 
zasady równości broni wyrażone w art. 6 ust. 1 EKPC przysługuje również sędziemu 
lub innym osobom piastującym podobne funkcje związane z wykonywaniem władzy 
publicznej, jeżeli zostało przeciwko nim skierowane postępowanie dyscyplinarne. 

Należy także zwrócić uwagę na projektowany art. 121 § 3 p.u.s.p., zgodnie 
z którym „w postępowaniu odwoławczym nie stosuje się art. 454 Kodeksu postę-
powania karnego”. Ten ostatni stanowi zaś, że „sąd odwoławczy nie może ska-
zać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do któ-
rego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie”. 
Wprawdzie, zgodnie z projektowanym art. 122 § 2 p.u.s.p. od wyroku sądu dys-
cyplinarnego drugiej instancji przysługiwać ma odwołanie do innego składu tego 
sądu, jeżeli wyrokiem tym obwinionemu wymierzono karę dyscyplinarną, pomimo 
wydanego wcześniej przez sąd pierwszej instancji wyroku uniewinniającego lub 
umarzającego postępowanie. Niemniej jednak pojawia się pytanie, czy taka forma 
odwołania w sprawie, która dotyka konstytucyjnych praw i wolności jednostki, jest 
wystarczająca z punktu widzenia standardu ochrony praw człowieka.

Na aprobatę nie zasługuje także projektowany art. 124 § 1 ustawy, który przy-
znaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo żądania wznowienia każdego postępowa-
nia dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym przez 
rzecznika dyscyplinarnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Pod-
kreślenia wymaga, że rzecznicy dyscyplinarni w świetle obecnie obowiązujących 
przepisów prawa są organami niezależnymi, działają na podstawie i w granicach 
prawa. Możliwość w zasadzie nieograniczonego wznawiania postępowań prawo-
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mocnie zakończonych i to zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego 
podważa podstawowe zasady porządku prawnego, w szczególności pewność prawa 
i obrotu prawnego. Jest to tym bardziej widoczne, że w obecnie obowiązującym 
stanie prawnym Minister Sprawiedliwości posiada prawo do wystąpienia z wnio-
skiem o wznowienie postępowania dyscyplinarnego (art. 125 p.u.s.p.), jednakże 
wznowienie postępowania na niekorzyść obwinionego może nastąpić, jeżeli umo-
rzenie postępowania lub wydanie wyroku nastąpiło wskutek przestępstwa albo je-
żeli w ciągu pięciu lat od umorzenia lub od wydania wyroku wyjdą na jaw nowe 
okoliczności lub dowody, które mogły uzasadniać skazanie lub wymierzenie kary 
surowszej (art. 126 § 1 p.u.s.p.).

Jedynie na marginesie powyższych uwag należy zwrócić uwagę na niespójność 
systemową w zakresie odnoszącym się do określenia podmiotów uprawnionych do 
żądania podjęcia czynności wyjaśniających przez rzeczników dyscyplinarnych róż-
nych rodzajów. W odniesieniu do sędziów Sądu Najwyższego Projektodawca pro-
ponuje, aby Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmował wspomniane 
czynności na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Naj-
wyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Kolegium Sądu Najwyższego, 
Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, lub z własnej inicjatywy (art. 75 
§ 1 projektu). W odniesieniu do sędziów sądów powszechnych podmiotami upraw-
nionymi do zgłoszenia takiego żądania mają być Minister Sprawiedliwości, pre-
zes sądu apelacyjnego lub prezes sądu okręgowego, kolegium sądu apelacyjnego 
lub kolegium sądu okręgowego oraz Krajowa Rada Sądownictwa (projektowany 
art. 114 § 1 u.s.p.), zaś w przypadku sędziów sądów wojskowych – Minister Spra-
wiedliwości, Minister Obrony Narodowej, prezes właściwego sądu wojskowego 
(w projekcie używa się w tym kontekście liczby mnogiej, co jest o tyle nieprawi-
dłowe, iż może prowadzić do wykładni, że uprawnienie do zgłoszenia ww. żądania 
przysługuje wszystkim prezesom łącznie) oraz kolegium (projektowany art. 41 § 1 
p.u.s.w.). Niezrozumiałe w tym kontekście jest wyposażenie w omawiane upraw-
nienie organów ścigania jakimi są Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy. 

4. Przebudowa struktury Sądu Najwyższego 

W zakresie dotyczącym struktury Sądu Najwyższego w projektowanej ustawie 
proponuje się utworzenie dwóch nowych izb Sądu Najwyższego, to jest Izby Dys-
cyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jednocześnie 
likwiduje się Izbę Wojskową Sądu Najwyższego. 

Zgodnie z art. 25 projektu, do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej 
i Spraw Publicznych (dalej jako „IKNiSP”) należeć ma rozpatrywanie skarg nad-
zwyczajnych, stwierdzenie ważności wyborów i referendum oraz inne sprawy z za-
kresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji 
energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których zło-
żono odwołanie od decyzji Przewodniczącego KRRiT, rozpoznawanie protestów 
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wyborczych, odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, a także skargi do-
tyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi. 

Jednoznacznie krytycznie należy odnieść się do idei połączenia w ramach jednej 
izby Sądu Najwyższego szeroko rozumianych spraw publicznych, w tym również tych, 
które były dotychczas rozpatrywane przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego (skargi 
dotyczące przewlekłości postępowania w sprawach rozpoznawanych przez Izbę Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) oraz Izbę Pracy, Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (sprawy z zakresu ochrony kon-
kurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, 
w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, a także sprawy o roszczenia twórców wynalazków, wzorów użytkowych 
i przemysłowych oraz topografi i układów scalonych o wynagrodzenie, jak również 
sprawy rejestrowe). Problem sprowadza się również do tego, że przekazanie tej Izbie 
wskazanej kategorii spraw (w tym zwłaszcza skargi nadzwyczajnej oraz spraw wybor-
czych), przy jednoczesnym odrębnym strukturalnym i personalnym jej ukształtowaniu, 
powoduje, że nie mamy do czynienia z izbą równorzędną do pozostałych izb w Sądzie 
Najwyższy, ale z „nadizbą”, a właściwie odrębnym i samodzielnym sądem, który został 
tylko pozornie usadowiony w strukturze Sądu Najwyższego. 

Na taki charakter przedmiotowej Izby wskazuje instytucja skargi nadzwyczaj-
nej, która może być wnoszona również w sprawach, które zostały rozpatrzone przez 
Sąd Najwyższy w wyniku rozpoznawania kasacji lub skargi kasacyjnej, jeśli tylko 
zarzuty sformułowane w skardze nadzwyczajnej są inne, aniżeli te, które zostały 
wskazane w skardze kasacyjnej bądź kasacji (art. 87 § 2 projektu).. 

Na samodzielny charakter IKNiSP wskazuje również fakt, że skład tej Izby 
zostanie ukształtowany na nowo wyłącznie przez sędziów, którzy zostaną wyło-
nieni w nowym trybie wskazanym w projekcie, co w istocie może spetryfi kować 
skład osobowy tej „nadizby” na następne dziesięciolecia. Fakt ten należy analizo-
wać przez pryzmat zgłoszonej przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa. W efekcie jej ewentualnego uchwalenia, w organie występu-
jącym do Prezydenta RP z wnioskami o powołanie sędziów omawianej Izby więk-
szość miejsc obsadzona zostanie przez aktualną większość rządzącą, która uzyska 
w ten sposób wpływ na ukształtowanie składu najistotniejszej, z punktu widzenia 
ustroju Państwa, izby Sadu Najwyższego. 

Jeszcze większą samodzielność i odrębność Projektodawca zamierza jednak 
przyznać Izbie Dyscyplinarnej. Jakkolwiek sama propozycja jej powołania nie wy-
daje się wywoływać większych kontrowersji, bowiem inne od obecnego zorganizo-
wanie orzecznictwa dyscyplinarnego w Sądzie Najwyższym nie jest samo w sobie 
niekonstytucyjne, to jednak tego samego nie można stwierdzić o regulacjach doty-
czących organizacji tej Izby oraz pozycji Prezesa Sądu Najwyższego kierującego 
jej pracami. W zakresie dotyczącym samodzielności ustrojowej Izby Dyscyplinar-
nej proponuje się bowiem, że:
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1) projekt dochodów i wydatków związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscy-
plinarnej, który uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Izby Dyscyplinarnej, 
włącza się do projektu wydatków i dochodów Sądu Najwyższego – art. 7 § 2, 
art. 17 projektu;

2) informację Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinar-
nej o działalności tej Izby dołącza się do informacji o działalności Sądu Naj-
wyższego – art. 5 § 1 projektu;

3) kwota wydatków związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej nie 
może przekraczać 15% średniej kwoty wydatków Sądu Najwyższego określo-
nej w ustawach budżetowych obowiązujących w trzech latach poprzedzających 
rok budżetowy – art. 7 § 3 projektu;

4) uprawnienia ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych przysługują 
Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyż-
szego – art. 7 § 5 projektu; jest to w istocie pozycja równorzędna wobec pozycji 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

5) uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego określone w art. 13 § 1 
pkt 1 (powoływanie przewodniczących wydziałów Izby Dyscyplinarnej), 
art. 30 § 1 (zamieszczanie obwieszczenia o wolnej liczbie stanowisk do objęcia 
w Izbie Dyscyplinarnej), art. 39 § 1 i 3 (wnioskowanie o delegowanie sędzie-
go sądu powszechnego do Izby Dyscyplinarnej oraz do pełnienia obowiązków 
asystenta w Izbie Dyscyplinarnej), art. 43 § 4 i 5 (wyrażanie zgody na dodatko-
we zatrudnienie dla sędziego Izby Dyscyplinarnej), art. 50 § 6 (kierowanie na 
badania lekarskie sędziego Izby Dyscyplinarnej) przysługują Prezesowi kieru-
jącemu pracami Izby Dyscyplinarnej – art. 19 projektu;

6) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zobowiązany jest do wykonywania upraw-
nień wskazanych w art. 13 § 1 pkt 2, 4 i 7 (reprezentowanie przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, opiniowanie wniosków o dalsze pełnienie urzędu na stano-
wisku sędziego, wykonywanie czynności związanych z wyborem ławników) 
w porozumieniu z Prezesem Sądu Najwyższego kierującym pracami Izby Dys-
cyplinarnej (art. 19 § 2 projektu);

7) powołanie Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinar-
nej nie wymaga zasięgnięcia opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
(art. 14 § 3 projektu);

8) wyznaczenie przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędziego Sądu Naj-
wyższego zajmującego stanowisko w Izbie Dyscyplinarnej do udziału w roz-
poznaniu sprawy w innej izbie lub do orzekania na czas określony w innej izbie 
wymaga zgody Prezesa kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej (art. 34 § 3 
projektu); 

9) Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej będzie wy-
posażony w całkowicie niezależną i samodzielną Kancelarię Prezesa Sądu 
Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, której regulamin ustala 
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Prezes tej Izby po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego (art. 95 § 3, 
art. 97 § 2 projektu);

10) czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób wykonujących czynno-
ści służbowe wykonujące w Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego 
pracą Izby Dyscyplinarnej wykonuje Prezes tej Izby albo upoważniona przez 
niego osoba (art. 99 § 2 projektu).
Z powołanych propozycji wynika zatem, że Izba Dyscyplinarna Sądu Naj-

wyższego jest w istocie całkowicie odrębnym – od Sądu Najwyższego – Sądem 
Dyscyplinarnym, z całkowitą samodzielnością i niezależnością organizacyjną oraz 
fi nansową, wraz z pozycją Prezesa tej Izby równorzędną do pozycji Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego. 

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w 2016 r. do Sądu Najwyż-
szego wpłynęło łącznie 61 spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego i sę-
dziów sądów powszechnych rozpoznawanych w drugiej instancji, 99 spraw dyscy-
plinarnych innych zawodów i 3 sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego 
wszczęte przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Sąd Najwyższy rozpoznał przy tym 
33 sprawy dotyczące wyznaczenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Łącznie było 
to zatem 196 spraw. Zakładając, że poziom wpływu tego typu spraw utrzyma się 
także po wejściu w życie projektowanej ustawy, widoczna będzie znaczna dyspro-
porcja pomiędzy obciążeniem sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej, a sę-
dziami orzekającymi w pozostałych Izbach. Tymczasem w związku z propozycjami 
dotyczącymi składów orzekających w sprawach dyscyplinarnych konieczne jest, 
aby sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej było co najmniej 9 lub 11. Wy-
nika to z faktu, że w orzekaniu w sądzie dyscyplinarnym drugiej instancji nie mogą 
brać udziału sędziowie, którzy brali udział w wydawaniu zaskarżonego orzeczenia. 
Dodatkowo, konieczne jest zapewnienie takiej liczby sędziów, która pozwoli zarów-
no na rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej sędziego Sądu Najwyższego w pierwszej 
instancji po ewentualnym uchyleniu orzeczenia w wyniku odwołania, jak i na rozpo-
znawanie zagadnień prawnych przedstawionych w trybie art. 79 projektu.

Proponowane ukształtowanie zarówno Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, które tylko pozornie 
znajdują się w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego jest jednoznacznie 
niezgodne z art. 175 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że wymiar sprawiedliwości 
w Polsce sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz 
sądy wojskowego. Zarówno Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 
jak i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, z punktu widzenia powierzonych im 
zadań, kompetencji, ustrojowego ukształtowania oraz relacji wobec pozostałych 
Izb Sądu Najwyższego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego czy Kolegium 
Sądu Najwyższego są całkowicie nowymi i odrębnymi sądami, niewymienionymi 
w Konstytucji RP jako sądami uprawnionymi do sprawowania wymiaru sprawie-
dliwości. 
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5. Zmiany w zakresie zasobu kadrowego Sądu Najwyższego

5.1. Wprowadzenie

Wskazywane przez Projektodawcę zmiany w zakresie zasobu kadrowego Sądu 
Najwyższego dotyczą szeregu różnych zagadnień, w tym dotyczących: 1) ustano-
wienia wieku 65 lat jako wieku przechodzenia w stan spoczynku, w tym przepisów 
przejściowych dotyczących wprowadzenia wieku 65 lat dla sędziów SN czynnych 
zawodowo oraz sędziów SN pełniących funkcje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż-
szego oraz Prezesów Sądu Najwyższego w chwili wejścia w życie projektowanej 
ustawy, 2) wpływu obniżenia wieku przechodzenia w stan spoczynku na sytuację 
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 3) przejścia w stan spoczynku ak-
tualnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 4) rozbieżności w zakresie prze-
słanek zakończenia pełnienia funkcji przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższe-
go oraz Prezesów Sądu Najwyższego, 5) przeniesienie w stan spoczynku sędziów 
orzekających w Izbie Wojskowej, 6) możliwości delegowania sędziów sądów po-
wszechnych do Sądu Najwyższego, w tym w charakterze asystentów, 7) wymogów 
stawianych kandydatom na sędziów Sądu Najwyższego, 8) wprowadzenia instytu-
cji ławników Sądzie Najwyższym.

5.2. Ustanowienia wieku 65 lat jako wieku przejścia w stan spoczynku 

Zgodnie z art. 36 projektu sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spo-
czynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że nie później niż na sześć mie-
sięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego wieku 
złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświad-
czenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obo-
wiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowi-
sko sędziowskie, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze 
zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu 
Najwyższego, może zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Oświadcze-
nie i zaświadczenie składa się Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który 
wraz ze swoją opinią niezwłocznie przedkłada je Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego swoje oświadczenie i zaświadczenie 
wraz z opinią Kolegium Sądu Najwyższego składa Prezydentowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Zgoda jest udzielana przez Prezydenta RP na okres 3 lat, nie więcej 
niż dwukrotnie. Dla kobiet będących sędziami Sądu Najwyższego przewiduje się 
uprawnienie do przejścia w stan spoczynku z dniem ukończenia 60 roku życia. 

W uzasadnieniu projektowanej ustawy wskazuje się, że powyższe rozwiązania 
„nawiązują (…) do (…) rozwiązań obowiązujących już w systemie sądownictwa 
powszechnego”. Należy w związku z tym wyraźnie podkreślić, że stan spoczynku 
nie może być utożsamiany ze świadczeniami emerytalnymi. Nie mieści się w kate-
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gorii ubezpieczeń społecznych sensu stricto, lecz należy do zabezpieczeń społecz-
nych w szerokim znaczeniu (wyrok Sądu Najwyższego z 19.11.1999 r., II UKN 
199/99, OSNP 2001, Nr 4, poz. 129). Z tego względu odwoływanie się do zasad 
nabywania emerytury jest nieuzasadnione. 

Sam fakt ustanowienia wieku 65 lat jako wieku przejścia w stan spoczynku 
należy ocenić neutralnie wobec tych sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostaną 
powołani na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego po wejściu w życie projek-
towanej ustawy. W takim przypadku mamy do czynienia z rozstrzygnięciem inter-
temporalnym Prawodawcy opierającym się na zasadzie bezpośredniego działania 
prawa nowego.

Inaczej należy oceniać tego typu rozwiązanie w przypadku sędziów, którzy: 
1) w chwili wejścia w życie ustawy ukończyli 65 lat, bądź też 2) został już z nimi 
nawiązany stosunek służbowy. W odniesieniu do pierwszej grupy osób, odpowied-
nią regulację zawarto w art. 108 § 1 projektu. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy 
do dnia wejścia w życie ustawy ukończyli 65 rok życia albo ukończą 65 rok życia 
w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z dniem następującym 
po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przechodzą w stan 
spoczynku, chyba że w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożą 
oświadczenie, o którym mowa w art. 36 § 1 projektu, a Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej wyrazi zgodę na zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. 
Jednocześnie w art. 108 § 2 projektu ustanawia się możliwość przejścia w stan 
spoczynku bez względu na wiek w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejście w życie 
projektu. Jednocześnie, w ocenie Projektodawcy przedmiotowe rozwiązanie jest 
zgodne z prawem UE. W tym świetle skonfrontował on proponowane rozwiązania 
z wyrokiem TSUE z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie C-286/12, w którym Trybunał 
orzekł, że przyjmując uregulowanie krajowe, na mocy którego stosunki służbowe 
sędziów, prokuratorów i notariuszy ustają obligatoryjnie z osiągnięciem przez nich 
wieku 62 lat, co powoduje odmienne traktowanie ze względu na wiek niemające 
charakteru proporcjonalnego w stosunku do zamierzonych celów, Węgry uchybi-
ły swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i prac (Dz. U. L 303, s.16). 

W uzasadnieniu do projektu stwierdzono (s. 18 i 19 uzasadnienia), że rozwiąza-
nie zawarte w projekcie polskiej ustawy zawiera dwie istotne różnice w porówna-
niu do ustawy węgierskiej. Po pierwsze, projekt ustawy pozwala na pozostanie na 
stanowisku przez sędziego po osiągnięciu 65 roku życia, o ile wyrazi na to zgodę 
Prezydent RP. Po drugie, przejście w stan spoczynku nie oznacza obowiązku za-
przestania wszelkiej działalności. Sędzia może nadal podejmować się zajęć dających 
się pogodzić ze stanem spoczynku lub też może zrezygnować ze stanu spoczynku 
i podjąć inną działalność zawodową. Przejście w stan spoczynku nie będzie również 
wpływać na dalszą możliwość pracy w charakterze pracownika dydaktycznego, na-
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ukowo-dydaktycznego czy dydaktycznego w polskiej szkole wyższej oraz na moż-
liwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury oraz w ramach szkolenia organizowanego przez samorządy zawodowe, 
o których mowa w ustawie – Prawo o adwokaturze, ustawie – Prawo o notariacie, 
ustawie o radcach prawnych, ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. W ocenie 
Projektodawcy, przyjęte rozwiązanie jest więc odpowiednie wobec celu zamierzo-
nego przez Projektodawcę, a wiek przejścia w stan spoczynku przez sędziów Sądu 
Najwyższego mieści się w ramach przyjętych w ustawach dotyczących sądownictwa. 

Z powyższym stwierdzeniem nie sposób się jednak zgodzić, jeśli uwzględnić 
granice dopuszczalności zmian prawa ingerującego w stosunki służbowe, w tym 
sędziów wynikające z polskiej ustawy zasadniczej. Przede wszystkim stwierdzić 
należy, że w realiach sędziowskiego stanu kadrowego w Sądzie Najwyższym pro-
ponowane rozwiązanie doprowadzi do tego, że regulacją zostanie objętych ponad 
30% sędziów. W tym świetle można sformułować pytanie o cel takiego rozwiąza-
nia, którym jest, na co wskazuje zresztą wprost Projektodawca, zmiana kadrowa, 
wynikająca z określonych zdarzeń, a zwłaszcza z orzecznictwa Sądu Najwyższego 
już po 1990 r. (p. s. 2–3 uzasadnienia). Wskazuje się bowiem wprost, co następuje: 

„Często powtarza się, że w Sądzie Najwyższym przeprowadzona została deko-
munizacja i nie zasiadają tam osoby, które angażowały się w działalność PZPR. 
Tymczasem, okazuje się, że istotnie, doszło po roku 1989, do dekomunizacji 
Sądu Najwyższego, ale, niestety, osoby, które były związane z PZPR, zostały 
powołane do pełnienia zaszczytnego urzędu sędziego Sądu Najwyższego już 
w wolnej Polsce. Wśród osób tych jest osoba, która w czasie stanu wojennego 
była nie tylko aktywnym działaczem PZPR, ale także sporządzała dla KC PZPR 
codzienną informację o realizacji przez sądy ustawodawstwa stanu wojennego, 
czy też osoba, która pełniła w przeszłości funkcję I sekretarza Podstawowej Or-
ganizacji Partyjnej PZPR w sądzie. Można oczywiście postawić pytanie, czy po 
tak długim czasie, jaki upłynął od początku transformacji, możliwe jest rozlicze-
nie sędziów Sądu Najwyższego z zaangażowania i korzystania z dobrodziejstw 
PRL. O ile tuż po zmianie ustroju w orzecznictwie Trybunałów Konstytucyjnych 
państw Europy Środkowo-Wschodniej akceptowano, jako słuszną i dopuszczal-
ną, przesłankę eliminacyjną w postaci współdziałania z poprzednim systemem, 
o tyle w Polsce nigdy na ten krok się nie zdecydowano, a orzecznictwo polskie-
go Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego rozmiękczało lub wprost 
wskazywało na niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej narzędzi 
ustaw lustracyjnych. Często sprzeciwiały się nim szerokie środowiska prawni-
cze, a wielu z tych, którzy czynili to pod hasłami obrony demokracji, jak się na-
stępnie okazywało, występowało w swojej sprawie. Wydaje się, że obecnie trud-
no jest skonstruować inną obiektywną przesłankę weryfi kacyjną niż wynikającą 
z granicy wieku oraz współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Oczywiście, 
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gwoli prawdy, należy odnotować, że w gronie osób, spełniających owo kryte-
rium wieku, są również osoby będące działaczami ówczesnej opozycji, osoby 
zawsze opowiadające się w życiu prywatnym i publicznym po stronie wartości 
demokratycznych i praworządności. Dlatego też z ubolewaniem przyjąć należy 
3 uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt I KZP 37/07, 
w której uznano, że sędziowie odmawiający w stanie wojennym stosowania de-
kretu Rady Państwa i opowiadający się po stronie praw i wolności człowieka 
i obywatela wypowiedzianych w Powszechnej Deklaracji Praw działali niele-
galnie. Tego rodzaju twierdzenia Sądu Najwyższego w demokratycznej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zrodzonej ze sprzeciwu wobec systemu komunistycznego, 
nigdy nie powinny były mieć miejsca. Są one bowiem sprzeczne z systemem 
wartości, na których oparta jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przy-
pomnieć w tym miejscu należy preambułę do Konstytucji, która odwołuje się do 
gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka 
były łamane. Rozwiązania kadrowe powinny znaleźć obiektywną i pozbawio-
ną niekonstytucyjnych postaci dyskryminacji przesłankę oceny sędziów, którzy 
mają przejść w stan spoczynku. Podkreślić należy, że określenie wieku przejścia 
sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku ujednolicone zostało w nawiąza-
niu do zasad obowiązujących w sądownictwie powszechnym. Dodatkowo przy-
jęte rozwiązania, nie powinny przewidywać rozwiązań wyłącznie automatycz-
nych. Zawarte w projekcie ustawy rozwiązania w zakresie struktury kadr Sądu 
Najwyższego, związane z przesłanką wieku, w indywidualnych wypadkach moż-
liwą do elastycznej modyfi kacji, pozwalają na zachowanie zgodności z Konsty-
tucją proponowanych zmian, jak i na umożliwienie przejścia w stan spoczynku 
pewnej grupy sędziów. (…) Trzeba także zauważyć, że jak dotąd każda pró-
ba reformy przepisów postępowania sądowego, ustroju sądów, roli Ministra 
Sprawiedliwości w relacji do sądów itp. wiązała się ze sprzeciwem środowiska 
sędziowskiego, często nieadekwatnym, biorąc pod uwagę prezentowane argu-
menty prawne. Sprzeciw ten wielokrotnie utrudnił, a nawet uniemożliwił, po-
dejmowanie potrzebnych społeczeństwu reform tego obszaru funkcjonowania 
państwa. (…) Odrębnym zagadnieniem jest okazywana nieumiejętność sędziów 
Sądu Najwyższego do egzekwowania konsekwencji przewinień dyscyplinarnych 
sędziów, co można było zaobserwować przy braku wykluczenia z wykonywania 
funkcji sędziów zdeprecjonowanych publicznie, czy też osób z własnego grona, 
których okoliczności z życia prywatnego, jak np. popełnienie przestępstwa nie-
umyślnego, powinny skłonić do rezygnacji z zajmowanej funkcji.”

Przed przystąpieniem do analizy przesłanek wprowadzenia zmian kadrowych 
w Sądzie Najwyższym wyrażonych w zacytowanym fragmencie uzasadnienia pro-
jektu, konieczne jest sprostowanie błędnego stwierdzenia, jakoby w uchwale z dnia 
20 grudnia 2007 r. (I KZP 37/07) Sąd Najwyższy uznał za nielegalne działania 
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sędziów odmawiających w stanie wojennym stosowania dekretu Rady Państwa 
i opowiadających się po stronie praw i wolności człowieka i obywatela wypowie-
dzianych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uchwała Sądu Najwyższego 
miała następujące brzmienie: „Ze względu na niezamieszczenie w Konstytucji PRL 
z 1952 r. zakazu tworzenia przepisów karnych z mocą wsteczną (zasady lex retro 
non agit) oraz brak mechanizmu prawnego umożliwiającego uruchamianie kon-
troli zgodności przepisów rangi ustawowej z Konstytucją RP lub z prawem mię-
dzynarodowym, a także ze względu na brak regulacji określającej miejsce umów 
międzynarodowych w krajowym porządku prawnym, sądy orzekające w sprawach 
karnych o przestępstwa z dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 
wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) nie były zwolnione z obowiązku stosowania re-
troaktywnych przepisów karnych rangi ustawowej.” Uchwała ta zapadła w kontek-
ście postępowanie zainicjowanego wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie 
do odpowiedzialności karnej sędziego w stanie spoczynku za stosowanie dekretu 
o stanie wojennym. Sąd Najwyższy odpowiadał zatem pośrednio na pytanie, czy 
wniosek o uchylenie immunitetu sędziego był oczywiście bezzasadny w rozumie-
niu ówczesnego art. 80 § 2b p.u.s.p. Nie oceniał natomiast tego, czy sędziowie 
odmawiający stosowania dekretu o stanie wojennym działali legalnie. 

Przywołana powyżej treść uzasadnienia projektu pozwala uznać, że celem propo-
nowanych zmian jest, obrazowo mówiąc, rozliczenie części sędziów Sądu Najwyższe-
go z ich działalności orzeczniczej, co zresztą – z punktu widzenia skargi nadzwyczajnej, 
kompetencji Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Nadzwyczajnej Kontroli i Spraw Publicz-
nych – może w efekcie służyć, w dalszej kolejności, wszczynaniem postępowań dyscy-
plinarnych przeciwko tym sędziom, jak również zmianie dotychczasowego orzecznic-
twa Sądu Najwyższego, w tym rozstrzygnięć którym nadawano moc zasad prawnych, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że weryfi kacji będą mogły podlegać orzeczenia wy-
dane począwszy od 17 października 1997 r. Konstrukcja projektu w sferze represyjnej 
jest bowiem bardzo czytelna i przejrzysta, gdyż samo przejście w stan spoczynku nie 
będzie kończyło procesu rozliczenia z przeszłością. Trudno nie odnieść wrażenia, że 
przedmiotowe rozwiązanie będzie mogło służyć wygaszaniu stosunków służbowych 
sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Izba Nadzwyczajnej Kontroli i Spraw 
Publicznych, dokonując bowiem zmiany dotychczasowego orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego, otwiera możliwość pociągnięcia określonych sędziów Sądu Najwyższego 
do odpowiedzialności karnej, przy której terminy przedawnienia są znacznie dłuższe, 
aniżeli przy odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Tylko pozornie zatem problem prawny sprowadza się do wprowadzenia kryterium 
wieku, gdyż cele deklarowane przez Projektodawcę, które wynikają implicite z po-
szczególnych regulacji projektowanej ustawy są zupełnie inne. Mamy zatem do czy-
nienia z istotną zmianą Konstytucji RP, która się dokonuje przepisami ustawy zwykłej. 

W odniesieniu do instytucji stanu spoczynku należy natomiast przypomnieć, że 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie zastrzeżono, że w świetle 
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ogólnych konstytucyjnych zasad ustroju sądownictwa konieczne jest, by regulacja 
dotycząca wieku przejścia w stan spoczynku była ustanowiona w sposób respek-
tujący zasadę niezawisłości sędziowskiej i aby służyła ona realizacji konstytucyj-
nie legitymowanych celów (zob. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
11 lipca 2000 r., K 28/99, OTK-ZU 2000, nr 5, poz. 150). Abstrahując od oceny, czy 
w omawianym przypadku rzeczywiście mamy do czynienia z konstytucyjnie legi-
tymowanymi celami, nie można uznać, że możliwość przedłużenia orzekania przez 
sędziego Sądu Najwyższego przez Prezydenta RP pozostaje neutralna dla zasady 
niezawisłości sędziowskiej. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w powołanym 
wyżej postanowieniu z dnia 11 lipca 2000 r., wprowadzenie dodatkowej granicy 
wieku, po osiągnięciu której dalsze pełnienie urzędu wymaga zgody określonego 
organu, jakkolwiek jest co do zasady akceptowalne na gruncie Konstytucji RP, to 
jednak jest wykluczone w sytuacji, gdy – jak w okresie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej – zgodę na przedłużenie sprawowania urzędu sędziowskiego miałby wy-
dawać organ polityczny postawiony poza systemem organizacyjnym władzy są-
downiczej. Wprawdzie wywód Trybunału Konstytucyjnego dotyczył możliwości 
wydawania zgody przez Ministra Sprawiedliwości, ale to samo w istocie dotyczy 
Prezydenta RP, który również usytuowany jest poza systemem organizacyjnym 
władzy sądowniczej, pozostając organem władzy wykonawczej i – niezależnie od 
piastuna tego organu – organem politycznym.

Niezależnie od powyższego warto również zauważyć, że wyrażenie zgody na 
przedłużenie orzekania przez sędziego Sądu Najwyższego po osiągnięciu przez 
niego wieku 65 lat, jako akt urzędowy Prezydenta RP, wymaga dla swojej waż-
ności podpisu Prezesa Rady Ministrów. Wynika to wprost z treści art. 144 ust. 2 
oraz odczytywanego a contario art. 144 ust. 3 Konstytucji RP. O tym, kto będzie 
mógł orzekać po osiągnięciu 65 roku życia nie będzie więc decydował samodziel-
nie Prezydent RP, ale każdorazowo, gdyby Prezydent RP chciał wyrazić taką wolę, 
decydujący głos będzie miał Prezes Rady Ministrów. Niezależnie od tego stwier-
dzić jednak trzeba, że prerogatywy Prezydenta RP zostały wyraźnie wskazane 
w Konstytucji RP i nie można ich domniemywać. Zgodnie z art. 179 Konstytucji 
RP, sędziowie są powoływani przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa, na czas nieoznaczony. Z żadnego z przepisów ustawy zasadniczej 
nie wynika możliwość ingerowania przez Prezydenta RP w stosunek służby sędzie-
go po nominacji. Oznacza to, że ustawowe ustanowienie kompetencji w zakresie 
wyrażania zgody na orzekanie po osiągnięciu określonego wieku jest niezgodne 
Konstytucja, gdyż wychodzi poza prerogatywy Prezydenta RP i stanowi ingerencję 
w wykonywanie władzy sądowniczej. 

Nawet więc przyjmując czysto hipotetycznie, że w projekcie chodzi wyłącznie 
o kwestię dopuszczalności wprowadzenia obniżenia wieku przechodzenia w stan 
spoczynku i wskazania 65 lat jako kryterium różnicującego sędziów, należy stwier-
dzić, że tego typu rozwiązanie ingeruje w treść stosunku służbowego sędziego Sądu 
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Najwyższego, jaki został ukształtowany w akcie powołania go na to stanowisko 
przez Prezydenta RP pod rządami obowiązującego prawa. Z chwilą wejścia w życie 
Konstytucji z 1997 r. oraz ustaw ją konkretyzujących w zakresie odnoszącym się 
do sędziów Sądu Najwyższego (a szerzej wszystkich sędziów), doszło bowiem do 
istotnej modyfi kacji treści stosunku służbowego osób powoływanych do pełnienia 
tej funkcji. Biorąc pod uwagę, że stan spoczynku jest instytucją szczególną związaną 
z dalszym pozostawaniem w stosunku służbowym, ale bez obowiązku świadczenia 
pracy, zmiana warunków stanu spoczynku (tutaj obniżenia wieku), jest ingerencją 
w ukształtowaną treść – powstałego z chwilą powołania sędziego – stosunku służ-
bowego, a dokładniej w nabyte uprawnienie do przejścia w stan spoczynku w wieku 
70 lat. Stosunek służbowy nie ustaje bowiem z chwilą przejścia w stan spoczynku, ale 
trwa aż do śmierci. Oznacza to, że prawo do przejścia w stan spoczynku na określo-
nych warunkach zostaje nabyte już w chwili powstania stosunku służbowego, z tym 
że możliwość jego realizacji zależy od osiągnięcia określonego wieku. 

W tym świetle obniżenie wieku przechodzenia w stan spoczynku narusza upraw-
nienie do przejścia w stan spoczynku na warunkach wynikających z chwili powo-
łania sędziego Sądu Najwyższego do pełnienia urzędu sędziego. Nawet gdyby za-
kwalifi kować przedmiotowe uprawnienie do przejścia w stan spoczynku na aktualnie 
obowiązujących zasadach do kategorii ekspektatywy prawa, to również należałaby 
się jemu odpowiednia ochrona. Wynika to z orzecznictwa TK (por. D. Dzienisiuk, 
Ekspektatywy praw emerytalno-rentowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj-
nego, PiZS 2004, nr 8). Ochrona przysługuje zwłaszcza ekspektatywom ukształto-
wanym maksymalnie, to jest takim, które spełniają „zasadniczo wszystkie przesłanki 
ustawowego nabycia prawa pod rządami danej ustawy” (orzeczenie z dnia 3 grud-
nia 1996 r., K 25/95, OTK 1996/6/52). Podobne stanowisko zostało podtrzymane 
na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. (dla przykładu wyroki TK: z dnia 23 listopada 
1998 r., SK 7/98, OTK ZU 1998/7/114; z dnia 28 kwietnia 1999 r., K 3/99, OTK 
1999/4/73; z dnia 13 marca 2000 r„ K 1/99, OTK 2000/2/59; z dnia 27 lutego 2002 r., 
K 47/01, OTK-A 2002/1/6; z dnia 23 listopada 1998 r., SK 7/98, OTK 1998/7/114; 
z dnia 30 marca 2005 r„ K 19/02 OTK-A 2005/3/28; z dnia 7 grudnia 1999 r„ K 6/99 
OTK 1999/7/160; z dnia 18 września 2006 r., SK 15/05, OTK-A 2006/8/106; z dnia 
17 listopada 2003 r., K 32/02, OTK-A 2003/9/93; M. Jackowski, Ekspektatywa jako 
przedmiot ochrony konstytucyjnej, PiP 2007/11/101). W powyższym świetle należa-
łoby więc stwierdzić, że obniżenie wieku przechodzenia w stan spoczynku narusza 
ekspektatywę maksymalnie ukształtowaną. 

W tym miejscu podkreślić również trzeba, że na gruncie prawa pracy, wbrew 
temu, jak społecznie bywa to odbierane, zwolnienie od obowiązku świadczenia 
pracy nie jest żadnym przywilejem (tutaj wcześniejsze przejście w stan spoczyn-
ku) i w określonych warunkach jest kwalifi kowane w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego w stosunku pracy jako naruszenie dobra osobistego, np. dobrego imienia, 
czci czy godności ludzkiej. W wyroku z dnia 13 marca 2013 r., II PK 214/12, 
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OSNP 2014/1/3, Sąd Najwyższy stwierdził, że zwolnienie pracownika z obowiąz-
ku świadczenia pracy jest obiektywnie niekorzystne dla pracownika, czego nie 
zmienia zachowanie prawa do wynagrodzenia. Jednocześnie może być uznane za 
naruszające godność oraz inne dobra osobiste pracownika. Nie jest zatem tak, że 
sędziowie Sądu Najwyższego „powinni się cieszyć”, że wcześniej mogą przejść 
w stan spoczynku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, gdyż tego typu dzia-
łania Prawodawcy – biorąc pod uwagę deklarowany cel Projektodawcy – trzeba 
uznać za niekorzystne i naruszające godność sędziów jako grupy zawodowej. 

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że propozycja obniżenia wie-
ku przejścia w stan spoczynku jest jednoznacznie niezgodna z Konstytucją, gdyż 
narusza wywodzone z art. 2 Konstytucji RP zasady: ochrony praw nabytych, za-
ufania do państwa i stanowionego prawa. Jednocześnie doprowadzi do usunięcia 
określonej liczby sędziów z urzędu, co jest niezgodne art. 180 ust. 3 Konstytucji. 
Podobnie niekonstytucyjna jest przyjęta konstrukcja wyrażania zgody na przedłu-
żenie orzekania przez Prezydenta RP, gdyż Prezydent RP nie ma żadnych preroga-
tyw w zakresie ingerowania w treść stosunku służbowego sędziego po nominacji. 
Sprzeciwia się to zatem art. 7 Konstytucji, z którego wynika obowiązek działania 
organów władzy publicznej na podstawie i w graniach prawa. Niezależnie od tego 
zauważyć trzeba, że zgodnie z art. 144 ust. 2 Konstytucji wyrażenie zgody wyma-
gałoby podpisu Prezesa Rady Ministrów. Przy tego typu konstrukcji dochodziłoby 
już ewidentnie do naruszenia art. 10 Konstytucji ze względu na nieuprawnione 
podporządkowania władzy sądowniczej wobec władzy wykonawczej. Z tych sa-
mych powodów za niekonstytucyjne należy uznać ustanowienie na rzecz Prezyden-
ta RP w art. 38 projektu uprawnienia do stwierdzania daty przejścia sędziego Sądu 
Najwyższego w stan spoczynku. 

Uzależnienie dalszego pełnienia czynnej służby sędziowskiej przez sędziów 
Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat życia od decyzji przedstawiciela wła-
dzy wykonawczej (Prezydenta RP po uzyskaniu kontrasygnaty Prezesa Rady Mi-
nistrów) budzi także istotne wątpliwości z punktu widzenia art. 6 ust. 1 EKPC 
i wyrażonego tam prawa każdego podsądnego do niezależnego i niezawisłego 
sądu ustanowionego ustawą. Zgoda przedstawiciela władzy wykonawczej na dal-
sze orzekanie nie jest bowiem uzależniona od obiektywnego kryterium (np. stanu 
zdrowia), ale jest jego w pełni uznaniową i arbitralną decyzją. Z art. 108 projektu 
wynika, że potwierdzenie dobrego stanu zdrowia jest koniecznym ale nie wystar-
czającym warunkiem udzielenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez 
sędziego. Podsądny może zatem mieć uzasadnioną wątpliwość, czy sędzia, który 
uzyskał zgodę na dalsze orzekanie i który może się ubiegać o zgodę na kolejne 
przedłużenie pełnienia czynnej służby sędziowskiej, zachowa pełną niezależność 
od przedstawiciela władzy, która umożliwia mu dalsze pełnienie funkcji orzeczni-
czych. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa ETPC, decydowanie przez władzę 
wykonawczą o usunięciu sędziego z urzędu narusza niezawisłość sędziowską. Ta-
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kie stanowisko wprost wyraził ETPCz w wyroku w sprawie Henryk Urban i Ry-
szard Urban przeciwko Polsce. W punkcie 45 tego wyroku stwierdza się: „nie-
odwoływalność sędziów przez władzę wykonawczą w czasie ich kadencji musi 
być zasadniczo postrzegana jako skutek ich niezależności i jako taka jest włączona 
w gwarancje art. 6 ust. 1 Konwencji” (wyrok z dnia 30 listopada 2010 r., skarga 
nr 23614/08; por także wyrok ETPCz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Fruni 
przeciwko Słowacji, skarga nr 8014/07, § 145). W wyroku w sprawie Brudnic-
ka i inni przeciwko Polsce ETPCz stwierdził, że nie stanowi „niezależnego sądu” 
organ, którego członków mianuje i odwołuje organ władzy wykonawczej (w tej 
sprawie – Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z innym ministrem – por. 
§ 41 wyroku z dnia 3 marca 2005 r., Brudnicka i inni przeciwko Polsce, skarga 
nr 54723/00). Przywołane wypowiedzi orzecznicze odwołują się co prawda do sy-
tuacji odwołania sędziego przed upływem kadencji, jednak należy je również od-
nieść do przewidzianego w projekcie uzależnienia czasu trwania kadencji sędziego 
od arbitralnej decyzji przedstawiciela władzy wykonawczej.

5.3.  Wpływ obniżenia wieku przechodzenia w stan spoczynku 
na sytuację sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego

Niezależnie od sformułowanych powyżej zastrzeżeń, należy zwrócić uwagę na 
fakt, że projektowane zmiany dotyczące wieku przechodzenia w stan spoczynku 
mają szerszy wymiar, albowiem dotyczą także sędziów Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju są-
dów administracyjnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm., dalej jako „p.u.s.a.”) 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego Sądu, stosuje się odpowiednie 
przepisy dotyczące Sądu Najwyższego. Albo więc należy spodziewać się projektu 
zmiany p.u.s.a., albo też trzeba stwierdzić, że sędziowie Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego przejdą w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia w takim 
samym terminie i w takim samym trybie, jak sędziowie Sądu Najwyższego.

5.4.  Problem przejścia w stan spoczynku przez aktualnego 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Propozycję regulacji dotyczącą Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego należy 
odczytywać w kontekście uwarunkowań faktycznych związanych z sędzią Sądu 
Najwyższego aktualnie pełniącym ten urząd. Wiek 65 lat kończy ona bowiem w li-
stopadzie 2017 r. Konstrukcja przyjęta w art. 108 § 2 projektu zakłada, że również 
ona przechodzi w stan spoczynku. W ten sposób dochodzi do przerwania jego ka-
dencji konstytucyjnej na mocy regulacji ustawowej.

Zgodnie z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż-
szego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kaden-
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cję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Najwyższego. Z regulacji tej jednoznacznie wynika, jak długo trwa kadencja 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W dotychczasowej praktyce, kandydatów 
na do pełnienia tej funkcji przedstawiano tak, aby mogli oni ze względu na swój 
wiek pełnić ten urząd przez pełną kadencję. W ten sposób unikano, aby nie docho-
dziło do kolizji regulacji konstytucyjnej z unormowaniem ustawowym. Niemniej, 
Konstytucja RP nie przewiduje możliwości skrócenia, czy też wygaszenia kadencji 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego ze względu na osiągnięcie wieku przejścia 
w stan spoczynku. Wręcz przeciwnie, stanowi jedynie o długości kadencji, określa-
jąc ją w sposób sztywny. 

W nauce prawa konstytucyjnego za niedopuszczalne uznaje się przerwanie 
konstytucyjnej kadencji danego organu za pomocą zmiany ustawy zwykłej.. Po-
dobnie ocenia się skrócenie kadencji osób lub ciał stanowiących organy wewnętrz-
ne niekolegialnego organu wieloosobowego, jeżeli zasada jego niezależności zosta-
ła wyrażona w konstytucji wprost, tzn. nie jest rekonstruowana z poszczególnych 
gwarancji konstytucyjnych, lecz obejmuje wszystkie elementy jego statusu praw-
nego (W. Brzozowski, Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, 
Warszawa 2016, s. 202–203 i tamże zob. przyp. 92). W tym kontekście skrócenie 
kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie może zostać uznane z dopusz-
czalne w świetle art. 180 ust. 4 Konstytucji, który stanowi, że „ustawa określa 
granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku”. Jest 
to konstytucyjna norma kompetencyjna, która nakazuje ustawodawcy zwykłemu 
ustalenie wieku, z osiągnięciem którego sędzia przechodzi w stan spoczynku.

Należy przy tym podkreślić, że stan spoczynku stanowi jedną z istniejących na 
poziomie konstytucyjnym gwarancji niezawisłości sędziowskiej (wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2000 r., K 30/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 145). Nie 
może być zatem wykorzystywany do celów godzących w niezależność sędziowską. 
Zmiany prawa mające na celu obniżenie stanu spoczynku, przez co może dojść do 
ingerencji w kadencję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, muszą być wprowa-
dzane z odpowiednimi przepisami przejściowymi, które muszą uwzględniać okres 
sześcioletniej kadencji i brak możliwości jej skrócenia ustawą zwykłą

Mając powyższe na uwadze, w przypadku projektowanego rozwiązania docho-
dzi do naruszenia art. 183 ust. 3 Konstytucji, co musi być traktowane jako działanie 
zmierzające do usunięcia sędziego z urzędu, wbrew treści art. 180 ust. 1 Konstytucji. 

5.5.  Rozbieżności w zakresie przesłanek zakończenia pełnienia funkcji przez 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesów Sądu Najwyższego

W projekcie niejednolicie uregulowano kwestię przesłanek zakończenia pełnie-
nia funkcji przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (art. 11 § 1 projektu) oraz 
Prezesów Sądu Najwyższego (art. 14 § 1 projektu). W pierwszym przypadku jest 
to przejście w stan spoczynku, przeniesienie w stan spoczynku oraz wygaśnięcie 
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stosunku służbowego; w drugim tylko wygaśnięcie stosunku służbowego. Oznacza 
to, że zaprzestanie pełnienia funkcji jest zdecydowanie bardziej restrykcyjnie ure-
gulowane w przypadku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, mimo że to jego 
kadencja wynika z przepisów ustawy zasadniczej. Stosunek służbowy sędziego 
bowiem nie wygasa z chwilą przejścia w stan spoczynku, co bardzo jasno wynika 
z art. 35 § 1 projektu. Poza tym stwarza możliwość, że osoba pełniąca funkcję pre-
zesa izby, mimo osiągnięcia wieku, będzie nadal pełniła dotychczasową funkcję, 
ale nie wiadomo, czy będzie mogła orzekać. 

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że celem Projektodawcy w zakresie obni-
żenia wieku przechodzenia przez sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku 
jest doprowadzenie do wygaśnięcia kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższe-
go, a przepis ten będzie stosowany retroaktywnie wobec osoby piastującej funkcję 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dniu wejścia w życie projektowanej usta-
wy (zob. art. 108 § 4 in principio projektu). Nie jest to cel legitymowany konstytucyj-
nie, co – w świetle przytoczonego wyżej orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
– nie jest bez znaczenia dla dopuszczalności takiej regulacji. Takie rozwiązanie nie 
pozostaje w zgodzie z zasadą prawidłowej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytu-
cji, albowiem nie spełnia kryteriów abstrakcyjności aktu normatywnego określanego 
przez projektodawcę jako „ustawa”. Prawidłowo skonstruowana norma prawna nie 
ulega skonsumowaniu w rezultacie jednorazowego użycia, lecz ma zastosowanie za-
wsze, ilekroć wystąpią przewidziane w niej okoliczności. Istotą norm ogólnych jest 
ich powtarzalność, wielokrotność zastosowania – zgodnie z paremią ex his quae forte 
uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur (zob. postanowienie TK 
z dnia 26 października 2004 r., U 7/99, OTK 1999, z. 7, poz. 170). 

Należy także zwrócić uwagę na problem nierównego traktowania ze względu 
na wiek osoby piastującej funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sto-
sunku do statusu pozostałych Prezesów Sądu Najwyższego. Projekt pozwala bo-
wiem na dokończenie kadencji przez Prezesów Sądu Najwyższego – mimo że nie 
są one wprost chronione w tak silny sposób w Konstytucji RP jak status Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego, a w odniesieniu do tego ostatniego przewiduje prze-
rwanie konstytucyjnej kadencji na skutek jedynie osiągnięcia określonego wieku. 
Jak stanowi się w art. 32 ust. 1 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi; wszy-
scy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Pomiędzy Pierw-
szym Prezesem a prezesami Sądu Najwyższego nie istnieje prawnie relewantna 
cecha różnicująca, która wymagałaby innego potraktowania Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego oraz Prezesów Sądu Najwyższego odnośnie do przesłanki wy-
gaśnięcia ustawowej kadencji przed jej upływem. 

Projektowane rozwiązanie normatywne zmierzające do skrócenia kadencji 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego poprzez obniżenie wieku przechodzenia 
przez sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku pozostaje w sprzeczności 
z art. 6 ust. 1 EKPCz odczytywany z uwzględnieniem preambuły Konwencji od-
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wołującej się do rządów prawa. W przywołanym już wyroku Wielkiej Izby ETPCz 
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom, skarga nr 20261/12, 
§ 115–121), odnosząc się do konstrukcji pojęcia niezależności sędziowskiej Trybu-
nał wskazał na gwarancje zabezpieczające przed zwolnieniem z zawodu sędziow-
skiego bez ważnej przyczyny oraz zapewniające stabilność sędziowskiego stanowi-
ska, ale także «prawo do pełnej kadencji” w przypadku sędziego pełniącego pewne 
funkcje w ramach systemu sądownictwa”. 

5.6. Przeniesienie w stan spoczynku sędziów orzekających w Izbie Wojskowej

Zgodnie z art. 108 § 3 projektu, z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy 
sędziowie orzekający w Izbie Wojskowej mają przejść w stan spoczynku. Takie 
rozwiązanie nie tylko jest wyrazem marnotrawstwa doświadczenia zawodowego 
oraz wiedzy sędziów piastujących najwyższy urząd sędziowski w Państwie Pol-
skim, ale także pozostaje w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Projekt za-
kłada bowiem zniesienie nie tylko Izby Wojskowej, ale także Izby Pracy, Ubezpie-
czeń Społecznych i Spraw Publicznych (art. 112 § 1). Pomiędzy sędziami tych izb 
nie istnieje zatem prawnie relewantna cecha różnicująca, która wymagałaby innego 
ich potraktowania w związku ze zniesieniem Izby, w której dotychczas orzekali. 
Tymczasem zgodnie z art. 113 projektu sędziowie Izby Pracy, Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Spraw Publicznych mają stać się sędziami orzekającymi w Izbie Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych, zaś sędziowie Izby Wojskowej – jak wskazano powy-
żej – mają przejść w stan spoczynku. Jest to przykład niezgodnej z Konstytucją RP 
dyferencjacji pozycji podmiotów posiadających tę samą cechę prawnie relewantną.

5.7. Delegowanie sędziów sądów powszechnych do Sądu Najwyższego

Pozytywnie należy ocenić możliwości delegowania do Sądu Najwyższego sę-
dziów sądów powszechnych do pełnienia obowiązków asystenta sędziego Sądu 
Najwyższego. Może to stanowić istotne wzmocnienie kadrowe Sądu Najwyższego 
wykwalifi kowaną kadrą, co jest o tyle istotne, że w zakresie obsady stanowisk asy-
stenckich występuje permanentny defi cyt osób posiadających odpowiednie kwali-
fi kacje zawodowe, biorąc pod uwagę wymagania wynikające z rodzaju spraw roz-
strzyganych przez Sąd Najwyższy. 

Krytycznie należy odnieść się natomiast do możliwości delegowania do pełnie-
nia obowiązków sędziego Sądu Najwyższego sędziów sąd rejonowych. Specyfi ka 
kontroli kasacyjnej dokonywanej przez Sąd Najwyższy w dość istotny sposób od-
biega bowiem od obowiązków wykonywanych przez tych sędziów. Niezależnie od 
tego należy podkreślić, że w ostatnich dwóch latach Minister Sprawiedliwości nie 
uwzględnił szeregu wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o delegowa-
nie sędziów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, do Sądu Najwyższego, co 
dodatkowo każe wątpić w celowość omawianego rozwiązania.
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5.8. Wymogi stawiane kandydatom na sędziów Sądu Najwyższego

Nie zasługuje na aprobatę propozycja dotycząca możliwości powoływania na 
urząd sędziego Sądu Najwyższego sędziów sądów rejonowych oraz prokurato-
rów prokuratur rejonowych. Wprawdzie dotychczasowe przepisy, formalnie rzecz 
ujmując również przewidują taką możliwość, lecz biorąc pod uwagę równolegle 
proponowane przemodelowanie Krajowej Rady Sądownictwa, można spodziewać 
się sytuacji, w których sędzią Sądu Najwyższego stosunkowo często będzie zosta-
wał prokurator prokuratury rejonowej. Rozwiązanie to jest asystemowe i pozostaje 
w sprzeczności z dotychczasową praktyk powoływania sędziów do Sądu Najwyż-
szego. W przeszłości kandydatami byli wyłącznie sędziowie sądów apelacyjnych 
oraz profesorowie oraz doktorzy habilitowani nauk prawnych. 

5.9. Ławnicy Sądu Najwyższego

Przewidziana w opiniowanym projekcie instytucja ławników stanowić ma 
realizację wynikającej z art. 182 Konstytucji RP udziału czynnika społecznego 
w orzekaniu. Jakkolwiek na gruncie tego przepisu ustawodawca zwykły ma swo-
bodę w zakresie podjęcia decyzji co do modelu udziału obywateli w sprawowaniu 
wymiaru, jednakże konieczne zachowanie jest spójności systemowej związanej 
z konstytucyjnym ukształtowaniem wymiaru sprawiedliwości. 

Po pierwsze, pogłębionej analizy wymaga zasadność propozycji zapewnienia 
udziału czynnika obywatelskiego w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych. Jest to 
szczególnie istotne w kontekście zestawienia projektowanych podstaw uwzględnienia 
tego środka zaskarżenia, odwołujących się w ogromnej większości do zagadnień natury 
prawnej i zaproponowanych wymagań stawianych kandydatom na ławników. Projekto-
dawca proponuje bowiem, aby ławnikiem mogła być osoba, która posiada wykształce-
nie co najmniej średnie lub średnie branżowe. Należy jednak podkreślić, że w sprawach 
ze skargi nadzwyczajnej ławnik, jako pełnoprawny członek składu orzekającego, stanie 
niejednokrotnie przed potrzebą dokonywania wykładni przepisów Konstytucji RP do-
tyczących zasad lub wolności konstytucyjnych oraz praw człowieka i obywatela. Jest 
to niezwykle skomplikowany proces, wymagający rozległej wiedzy prawniczej, której 
trudno oczekiwać od każdego absolwenta szkoły średniej. 

To samo w istocie dotyczy orzekania w sprawach dyscyplinarnych, w których 
przedmiotem orzekania jest przewinienie dyscyplinarne polegające na rażącym 
i oczywistym naruszeniu przepisów prawa przy wydawaniu orzeczeń. Należy przy 
tym zwrócić uwagę na fakt, że według projektowanej ustawy składy ławnicze mają 
funkcjonować nie tylko w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym pierwszej 
instancji, ale także w postępowaniu drugoinstancyjnym, gdzie z natury rzeczy wy-
magana jest jeszcze większa wiedza prawnicza.

Po drugie, należy zwrócić uwagę na potencjalną dysfunkcjonalność uregulowa-
nia dotyczącego podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na ławników 
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w Sądzie Najwyższym. Projektodawca proponuje przyznanie takiego uprawnienia 
stowarzyszeniom, innym organizacjom społecznym i zawodowym, zarejestrowa-
nym na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, oraz 
grupie co najmniej stu obywateli mających czynne prawo wyborcze (art. 61. § 2 
projektu). Brak wymogów co do liczebności poszczególnych organizacji społecz-
nych, a także ustanowienie dolnej granicy liczebności grupy obywateli uprawnio-
nej do zgłoszenia kandydata może potencjalnie skutkować zgłoszeniem ogromnej 
liczby kandydatur, co – przy wymogu zasięgnięcia od Komendanta Głównego Po-
licji informacji o każdym kandydacie – może sparaliżować wybory ławników. 

Po trzecie, nie sposób nie zauważyć, że w zakresie odnoszącym się do ławników 
w Sądzie Najwyższym opiniowany projekt nie formułuje wymogu składania przez 
nich oświadczeń majątkowych i lustracyjnych. W ustawie nie proponuje się bowiem 
zmian w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.), ani odpowiedniego stosowania do ławni-
ków przepisów o sędziach Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym oświadczeń 
majątkowych. Co więcej można mieć uzasadnione wątpliwości, czy fakt pełnienia 
służby zawodowej, pracy bądź współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, wy-
mienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1575 z późn. zm.) stanowić będzie przeszkodę do wyboru na ławnika w Sądzie Naj-
wyższym. Artykuł 63 § 1 projektu odsyła bowiem jedynie do przepisów art. 35 § 5–8, 
określających konsekwencje faktu wykrycia takiej współpracy; nie odsyła natomiast 
do art. 35 § 1 pkt 8, który formułuje, w odniesieniu do sędziów, przesłankę negatyw-
ną powołania na stanowisko w postaci pełnienia takiej służby, pracy lub współpracy. 
W tym zakresie projekt jest zatem niespójny wewnętrznie.

Nie wyjaśniono również przesłanek leżących u podstaw różnicowania składów 
sądów dyscyplinarnych orzekających w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu 
Najwyższego oraz sędziów powszechnych i wojskowych. W przypadku tych ostat-
nich w I instancji co do zasady orzekać mają – odpowiednio – sądy dyscyplinarne 
przy sądach apelacyjnych w składzie trzech sędziów (art. 110 § 1 pkt 1 lit a p.u.s.p.) 
bądź sądy dyscyplinarne przy wojskowych sądach okręgowych w składzie trzech 
sędziów sądów wojskowych (art. 39a§ 1 pkt 1 lit a p.u.s.w.). Dopiero gdy prze-
winienie dyscyplinarne wyczerpuje znamiona umyślnego przestępstwa ściganego 
z oskarżenia publicznego, umyślnego przestępstwa skarbowego lub w sprawach, 
w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy dys-
cyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia orzekać ma Sąd Najwyższy w skła-
dzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika w Sądzie Najwyższym 
(art. 110 § 1 pkt 1 lit b p.u.s.p. oraz art. 39a § 1 pkt 1 lit b p.u.s.w.). Tymczasem 
w przypadku sędziów Sądu Najwyższego Projektodawca przewiduje skład dwóch 
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sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i jednego ławnika niezależnie od 
kwalifi kacji prawnej przewinienia służbowego (art. 72 § 1 pkt 1 projektu). 

Podkreślenia wymaga także, że propozycja udziału ławników w rozpatrywaniu 
spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji, wydaje się niespójna systemowo. W po-
stępowaniu karnym ławnicy uczestniczą bowiem jedynie w postępowaniu przed 
sądem I instancji. 

Jedynie na marginesie należy zauważyć, że Projektodawca nie zapewnia ław-
nikom Sądu Najwyższego żadnych gwarancji niezawisłości, takich jak immunitet 
formalny, co potencjalnie może prowadzić do wpływania przez organy ścigania na 
działalność orzeczniczą ławników, poprzez inicjowanie wobec nich postępowań 
karnych. 

6.  Zwiększenie kompetencji Prezydenta RP kosztem niezależności 
Sądu Najwyższego

Opiniowany projekt ustawy przewiduje nowe uprawnienia Prezydenta RP 
w stosunku do Sądu Najwyższego. Analiza zawartych w projekcie regulacji wska-
zuje przy tym, że ich realizacja będzie następować kosztem niezależności Sądu 
Najwyższego, który z mocy art. 173 Konstytucji RP powinien cechować się odręb-
nością i niezależnością od innych władz. Dotyczy to także władzy wykonawczej, 
do której zaliczany jest Prezydent RP.

W pierwszej kolejności należy wskazać na propozycję przyznania Prezydento-
wi RP uprawnienia do określania, w drodze rozporządzenia, regulaminu Sądu Naj-
wyższego. Dotychczas Regulamin Sądu Najwyższego był uchwalany przez Zgro-
madzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Takie rozwiązanie – ze względu na 
ustrojową pozycję Sądu Najwyższego – ma istotne znaczenie jako jedna z gwaran-
cji niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a zatem podstawowego w demo-
kratycznym państwie prawnym prawa, jakim jest prawo do sądu. Artykuł 45 ust. 1 
Konstytucji RP stanowi bowiem, że każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy 
przez „niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Rozwiązanie obowiązujące obec-
nie eliminuje ryzyko naruszenia niezależności i niezawisłości Sądu Najwyższego, 
jako organu sprawującego nadzór nad sądownictwem powszechnym i wojskowym 
w zakresie orzekania (art. 183 ust. 1 Konstytucji RP). Tego samego nie można nato-
miast powiedzieć o propozycji przekazania kompetencji do określenia Regulaminu 
Sądu Najwyższego Prezydentowi RP, zwłaszcza, że w świetle art. 144 ust. 2 i 3 
Konstytucji RP, rozporządzenie w tym przedmiocie wymagać będzie kontrasygnaty 
Prezesa Rady Ministrów. Uprawnienie do określenia Regulaminu Sądu Najwyższe-
go nie zostało bowiem wymienione w art. 144 ust. 3 Konstytucji RP. W ten sposób 
przemożny wpływ na treść regulaminu uzyska Prezes Rady Ministrów. 

Omawiane rozwiązanie swoimi korzeniami sięga zresztą niechlubnej tradycji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, której reminiscencje – przynajmniej w war-
stwie deklaracji – Projektodawca zamierza sukcesyjnie usuwać z Sądu Najwyż-
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szego. To bowiem na gruncie ustaw z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym 
(Dz. U. Nr 11, poz. 54) oraz z 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 
Nr 45, poz. 241) Regulamin Sądu Najwyższego określała kolektywna głowa pań-
stwa – Rada Państwa. Czyniła to jednak na wniosek Pierwszego Prezesa złożony 
po porozumieniu z odpowiednim ministrem. Z kolei przed II wojną światową Sąd 
Najwyższy sam uchwalał dla siebie regulamin, który Minister Sprawiedliwości 
wydawał jedynie w drodze rozporządzenia i ogłaszał w Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej (zob. art. 78 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. 
Nr 12, poz. 93). Każdorazowo więc w polskiej tradycji prawnej, inicjatorem i za-
razem autorem propozycji regulaminu był organ Sądu Najwyższego. Tymczasem 
w projektowanej ustawie rola organów Sądu Najwyższego została sprowadzona 
do wyrażania niewiążącej dla Prezydenta RP opinii o zaproponowanej przez niego 
treści regulaminu, przy czym – w świetle projektowanego art. 110 ustawy – przy 
wydawaniu pierwszego po wejściu w życie opiniowanej ustawy regulaminu Sądu 
Najwyższego organy Sądu Najwyższego mają być pozbawione i tego uprawnienia. 
Niezrozumiałe jest przy tym to, dlaczego w projekcie proponuje się, aby opinię 
o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie regulaminu Sądu Najwyższego 
miało wyrażać Kolegium Sądu Najwyższego, a nie Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
Sądu Najwyższego, które sam Projektodawca określa mianem organu samorządu 
sędziów Sądu Najwyższego. 

Omawiane rozwiązanie jest zresztą niespójne systemowo, jeżeli spojrzeć na 
inne centralne organy władzy sądowniczej w Polsce. Zarówno bowiem w Naczel-
nym Sądzie Administracyjnym, jak i w Trybunale Konstytucyjnym regulamin we-
wnętrznego urzędowania uchwalają Zgromadzenia Ogólne Sędziów (zob. art. 43 
p.u.s.a. oraz art. 6 ust. 2 pkt 7 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 
2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
Dz. U. z 2016 r., poz. 2072). Trudno w tym kontekście znaleźć jakiekolwiek uza-
sadnienie dla odmiennego normowania kwestii organu uprawnionego do wydawa-
nia regulaminu Sądu Najwyższego.

W projektowanej ustawie proponuje się także przyznanie Prezydentowi RP nie-
występujących dotychczas kompetencji w zakresie postępowania dyscyplinarne-
go wobec sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent będzie mógł bowiem ustanowić 
Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego z grona sędziów Sądu Najwyższego, 
sądów powszechnych i wojskowych. Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej 
ustawy, ma to być wyraz realizacji funkcji kontrolnej przez Prezydenta RP w za-
kresie przestrzegania przez sędziów Sądu Najwyższego zasad deontologicznych, 
mających umocowanie w pozycji ustrojowej Prezydenta RP. Nie negując całkowi-
cie przyznania Prezydentowi RP określonych kompetencji w zakresie odnoszącym 
się do postępowań dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego, należy zauważyć, 
że w oczywistej sprzeczności z taką deklaracją pozostaje fakt, że Prezydent RP nie 
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ma być wyposażony w prawo żądania podjęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego 
Sędziów Sądu Najwyższego czynności wyjaśniających (zob. art. 77 § 1 projektu). 
Wydaje się, że takie rozwiązanie byłoby wystarczające dla osiągnięcia deklaro-
wanych przez Projektodawcę celów, tym bardziej, że uzasadnienie projektowanej 
ustawy nie wskazuje, że omawianą propozycję poprzedziły jakiekolwiek analizy, 
wskazujące na nienależyte wywiązywanie się z ustawowych zadań przez dotych-
czasowych Rzeczników Dyscyplinarnych Sądu Najwyższego, a tylko to uzasad-
niałoby potrzebę ustanawiania ekstraordynaryjnych rzeczników dyscyplinarnych.

Podkreślenia wymaga także, że w świetle art. 144 ust. 2 i 3 Konstytucji, powo-
łanie Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego dla swej ważności będzie wy-
magało podpisu Prezesa Rady Ministrów. Tego typu aktu urzędowego nie wymie-
niono bowiem wśród prerogatyw Prezydenta RP niewymagających kontrasygnaty. 
Poddaje to w wątpliwość zarówno celowość wprowadzenia do porządku prawnego 
omawianej instytucji, jak i trafność powołanych w uzasadnieniu argumentów mają-
cych przemawiać za wyposażeniem Prezydenta RP w przedmiotowe uprawnienie.

Nie sposób wreszcie nie zauważyć, że zgodnie z art. 77 § 8 projektu powoła-
nie Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego będzie równoznaczne z wyłą-
czeniem od podejmowania w sprawie czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu 
Najwyższego (art. 77 § 8 projektu). Stwarza to ryzyko celowego wpływania na 
konkretne postępowania dyscyplinarne i wywierania w ten sposób na sposób orze-
kania przez sędziów w określonych sprawach.

7.  Skrócenie kadencji rzecznika dyscyplinarnego sędziów 
sądów powszechnych, rzecznika dyscyplinarnego sędziów 
sądów wojskowych oraz ich zastępców

Na ocenę krytyczną zasługuje przepis art. 116 § 1 projektu ustawy, który za-
kłada skrócenie kadencji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszech-
nych, rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych oraz ich zastępców 
powołanych do pełnienia tych funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych. 
Kadencje wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Rozwiązanie to nie wskazuje żadnych przesłanek, które uzasadniałby podejście ta-
kiej decyzji legislacyjnej, która stanowi przykład nadmiernego i arbitralnego wkra-
czania organu władzy ustawodawczej w obszar funkcjonowania sądów. Przyjęte 
rozwiązanie budzi wątpliwości w świetle art. 10 i art. 173 Konstytucji RP. Prowadzi 
to również do naruszenia niezależności sądu, a jest to – obok gwarancji niezawisło-
ści sędziowskiej (art. 178 Konstytucji) – drugie podstawowe kryterium określające 
pozycję władzy sądowniczej w systemie organów państwowych (art. 173). 
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8. Regulacja okresu przejściowego w Sądzie Najwyższym

Opiniowana ustawa zawiera także szereg regulacji odnoszących się do funk-
cjonowania Sądu Najwyższego w okresie przejściowym. I tak, zgodnie z projekto-
wanym art. 108 § 4 jeżeli na skutek obniżenia wieku przechodzenia przez sędziów 
Sądu Najwyższego Sądu Najwyższego w stan spoczynku, dojdzie do konieczności 
wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego, 
do czasu objęcia stanowiska przez wybranego sędziego Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub jego izbą wskazanemu 
przez siebie sędziemu Sądu Najwyższego. W tym kontekście należy zauważyć, 
że Konstytucja RP nie zna instytucji „sędziego wskazanego do kierowania Sądem 
Najwyższym”, w związku z czym zgodność omawianego rozwiązania z ustawą za-
sadniczą jest wysoce wątpliwa. Tym bardziej, że w związku z treścią art. 144 ust. 2 
i 3 Konstytucji RP, takie wyznaczenie sędziego do kierowania Sądem Najwyższym 
wymagać będzie kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

Projektowana ustawa zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego 
przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dopiero po tym, jak do składu izb Sądu 
Najwyższego zostanie powołanych co najmniej 2/3 liczby sędziów z liczby stano-
wisk sędziów Sądu Najwyższego w poszczególnych izbach, określonej w regula-
minie Sądu Najwyższego, wydanym na podstawie art. 4 ustawy. Wobec faktu, że 
w IKNiSP oraz Izbie Dyscyplinarnej po wejściu w życie projektowanej ustawy 
nie będzie orzekał żaden sędzia, co oznacza konieczność powołania do tych izb 
wszystkich sędziów od początku, stan, w którym niemożliwe będzie przedstawie-
nie kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego trwać bę-
dzie stosunkowo długo. Nie jest to sytuacja pożądana z punktu widzenia ciągłości 
funkcjonowania Sądu Najwyższego.

W art. 128 § 1 projektu proponuje się, aby do dnia rozpoczęcia pierwszej ka-
dencji ławników Sądu Najwyższego obowiązki ławników Sądu Najwyższego wy-
konywali ławnicy wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spośród 
ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Pra-
ga w Warszawie. Takie rozwiązanie nie wydaje się racjonalne, biorąc pod uwagę 
różnice pomiędzy sprawami rozpatrywanymi w tych sądach i sprawami rozpatry-
wanymi w Sądzie Najwyższym.

Należy także zwrócić uwagę na dysfunkcjonalny charakter rozwiązania zawartego 
w art. 126 projektu. Zgodnie z tym przepisem, niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy, Sąd Najwyższy ma opublikować w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Sądu Najwyższego orzeczenia 
wraz z uzasadnieniami wydane przez Sąd Najwyższy przed wejściem w życie ustawy. 
Lege non distinguente chodzi tu o wszystkie orzeczenia wydane na przestrzeni stulet-
niej historii Sądu Najwyższego. Podkreślenia wymaga jednak, że akta spraw zakoń-
czonych przed 1981 rokiem zostały już przekazane do odpowiedniego archiwum akt 
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nowych, a z oczywistych względów Sąd Najwyższy nie znajduje się w posiadaniu elek-
tronicznych wersji wydanych przed tą datą orzeczeń. Należy dodatkowo podkreślić, 
że w ramach własnej polityki wewnętrznej od kilku lat Sąd Najwyższy sukcesywnie 
publikuje wszystkie bieżące orzeczenia, jednak nie w tak szerokim zakresie czasowym 
(M. Pilich, Anonomizacja orzeczeń Sądu Najwyższego – zagadnienia węzłowe, [w:] 
J. Gołaczyński (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom VIII: Postępowanie sądowe, 
Warszawa 2015, s. 147 i n.). Wykonanie zatem nakazu ustawy napotkałoby zasadnicze 
i obiektywne przeszkody, których przezwyciężenie wymagałoby sporego nakładu prac 
i środków fi nansowych, które nie były adekwatne dla celów, które zamierza osiągnąć 
Projektodawca. Nie sposób bowiem nie zauważyć, że znaczna część orzeczeń, których 
omawiany przepis miałby dotyczyć się zdezaktualizowała.

Opinia do przedłożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
oraz niektórych innych ustaw

1. Uwagi ogólne

Z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądow-
nictwa oraz niektórych innych ustaw wynika, że w istocie jedynym motywem dla 
opiniowanego przedłożenia jest „demokratyzacja” procesu wyboru członków Kra-
jowej Rady Sądownictwa (s. 9 uzasadnienia). Pod tym hasłem doprowadza się jed-
nak do istotnej ingerencji w zasadę niezależności i odrębności władzy sądowniczej 
(art. 10 w zw. z art. 173 Konstytucji) przez: 1) wybór członków KRS przez Sejm 
spośród kandydatów zgłaszanych nie tylko przez grupę sędziów, ale także grupy 
co najmniej dwóch tysięcy obywateli, 2) przedterminowe zakończenie dotychcza-
sowej kadencji członków KRS oraz 3) ograniczenie szans wyboru kandydatów do 
KRS zgłoszonych przez sędziów. 

Niestety po raz kolejny stwierdzić trzeba, że pod pozornie słusznymi ideami 
(tzw. „demokratyzacja”), formułuje się propozycje, które prowadzą do znacznego 
osłabienia organu mającego stać na straży niezależności sędziowskiej i podporząd-
kowania go władzy ustawodawczej. Mając w pełni świadomość złożonej relacji po-
między poszczególnymi władzami w zakresie określonym zasadą podziału władz 
(art. 10 Konstytucji RP), podkreślić zatem należy, że rzeczywisty cel zmiany jest 
zgoła inny. Chodzi o zmianę ustroju dokonywaną wbrew regulacjom Konstytucji 
RP, które w sposób jasny i czytelny określają pozycję Krajowej Rady Sądownictwa. 

Proponowany w projektowanej ustawie wybór członków KRS, czy to więk-
szością kwalifi kowaną, czy to w głosowaniu imiennym według zasady „jeden po-
seł – jeden głos” narusza przepisy Konstytucji RP. Podporządkowanie Rady więk-
szości parlamentarnej – niezależnie od tego, czy większości kwalifi kowanej, czy 
też ustalanej w inny sposób, na zasadach określonych w projektowanym art. 11d 
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ustawy nowelizowanej – jest niezgodne z zasadami demokracji konstytucyjnej. 
W tym kontekście bezcelowa wydaje się ocena zaproponowanego sposobu wyła-
niania członków KRS w tzw. procedurze awaryjnej, do czego niestety sprowadza 
się obecnie tocząca się debata publiczna.

Podobnie, jak w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym, tak i w odniesieniu 
do analizowanego projektu, stwierdzić trzeba, że mamy do czynienia z jednoznacz-
nym wyjściem poza to, co w nauce i teorii prawa uznaje się za dozwolone. Zaobser-
wować można przy tym brak spójności prezentowanych stanowisk i instrumentalne 
podejście do wykładni ustawy zasadniczej. 

2.  Wybór członków KRS przez Sejm spośród kandydatów 
zgłoszonych również przez obywateli

Projektowana ustawa przewiduje, że wyboru sędziów do KRS dokonuje Sejm 
(art. 1 pkt 1 projektu). Przedmiotowe rozwiązanie jest jednoznacznie niezgodne 
z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP, który stanowi, że KRS składa się z piętnastu 
członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, 
sądów administracyjnych i sądów wojskowych. „Nowatorski” sposób wykładni 
analizowanego unormowania doprowadził Projektodawcę do wniosku, że skoro 
w przepisie nie wskazuje się, przez kogo owi członkowie mają być wybierani, to 
może być to w zasadzie każdy organ, w tym również Sejm RP. Jest to bardzo in-
strumentalne spojrzenie na jeden punkt ust. 1, w którym całkowicie pomija się 
jego systematykę. Wystarczy bowiem spojrzeć na pkt 3, w którym kompetencja 
Sejmu w zakresie wyboru członków KRS sprowadza się do wyboru jedynie czte-
rech z nich. Gdyby zatem ustrojodawca chciał, aby w zakresie uprawnień Sejmu 
leżał także wybór sędziów do KRS to uczyniłby to explicite w treści pkt. 3. Z kolei 
pkt 1 stanowi o tym, kto jest członkiem KRS z mocy samej Konstytucji. Jest to 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości (a zatem przedsta-
wiciel władzy wykonawczej), Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 
osoba powołana przez Prezydenta RP (a zatem po raz kolejny przedstawiciel wła-
dzy wykonawczej). Z lektury art. 187 ust. 1 Konstytucji RP, ale tym razem całej 
jednostki redakcyjnej, a nie tylko ograniczonej do jej jednego punktu wynika za-
tem, że KRS składa się z: 1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa 
NSA (jako przedstawicieli dwóch wskazanych Konstytucji pionów sądownictwa, 
przy czym uwzględnić należy odrębne, ustrojowe umieszczenie SN oraz NSA), 
2) dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej, 3) czterech przedstawicieli władzy 
ustawodawczej oraz 4) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Naj-
wyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 
jako przedstawicieli władzy sądowniczej. 

Nie powinno przy tym wywoływać żadnych wątpliwości to, że aby był zagwa-
rantowany udział w KRS przedstawicieli władzy sądowniczej, to muszą oni być 
wybierani przez tę władzę. Trudno bowiem mówić o przedstawicielu danej władzy 
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jeśli wybiera go inna władza, od której jest on bezpośrednio zależny. Po raz kolej-
ny więc widać, że utrwalonemu znaczeniu określonych pojęć nadaje się w języku 
aktów prawnych znaczenie dotychczas nieznane, co więcej sprzeczne z nim i wy-
kluczane przez zasady logiki. Niespójność ta wydaje się tym bardziej ewidentna, 
gdy zestawi się deklaracje zawarte w uzasadnieniu opiniowanego projektu z pu-
blicznymi deklaracjami Projektodawcy. Z jednej bowiem strony w uzasadnieniu 
opiniowanego projektu zakłada się, że skoro ustrojodawca nie wskazał jednak, kto 
ma wybierać (…) sędziów” do Krajowej Rady Sądownictwa, to ustawodawca ma 
pełną swobodę w zakresie przyznawania poszczególnym organom władzy publicz-
nej kompetencji do dokonywania takiego wyboru. Z drugiej jednak strony Projek-
todawca zrezygnował z pomysłu, aby w razie braku możliwości wyboru członków 
KRS większością 3/5, wyboru tego dokonywał Prezydent RP, wskazując na wątpli-
wości natury konstytucyjnej, związane z faktem, że z art. 187 ust. 1 pkt 1 Konstytu-
cji RP wynika, iż Prezydent RP powołuje tylko jednego członka KRS. Tymczasem 
argumenty przeciwko wyborowi członków KRS przez Prezydenta RP przemawiają 
także przeciwko możliwości dokonywania ich wyboru przez Sejm RP.

Przeciwko rozwiązaniu proponowanemu w projektowanej ustawie przemawia 
również wykładnia systemowa innych regulacji konstytucyjnych, w tym zwłaszcza 
art. 173 oraz art. 10 Konstytucji, które wskazują wyraźnie na konstytucyjny zakres 
domniemań kompetencyjnych, jakich nie można przełamywać przepisami ustaw 
zwykłych153. Skoro – jak stanowi art. 173 Konstytucji RP – sądy są władzą odrębną 
i niezależną od innych władz, a KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawi-
słości sędziów, to wyboru sędziów do Rady powinni dokonywać sami sędziowie, 
nie zaś politycy, przed którymi Rada ma chronić sędziów. W tym kontekście mamy 
zatem do czynienia z przekroczeniem swobody regulacyjnej ustawodawcy zwy-
kłego, które jest tym bardziej niedopuszczalne, że Krajowa Rada Sądownictwa, 
działając w składzie konstytucyjnie określonym, występuje wobec innych organów 
władzy publicznej jako niezależny organ konstytucyjny stojący na straży niezależ-
ności sądów i niezawisłości sędziów, będąc w tym zakresie jedną z głównych insty-
tucji w systemie demokratycznego państwa prawnego”154. W istocie mamy zatem 
do czynienia nie z demokratyzacją wyboru sędziów, ale ewidentnym obejściem 
art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP, zakładającym posługiwanie się prawem w celu 
sprzecznym z założeniami systemu prawnego. 

Warto również pamiętać, że niezależność Rady i jej efektywność wymagają ta-
kiego ukształtowania procedury wyboru sędziów do Rady, który nie powinien stwa-
rzać choćby tylko ryzyka ograniczenia niezawisłości sędziowskiej. Projektowana 
zmiana sprowadza natomiast immanentne ryzyko zagrożenia niezawisłości sędziow-
skiej i pozbawia KRS zdolności do działania zgodnego z wymaganiami określonymi 
w Konstytucji RP. Modyfi kując sposób wyboru sędziów do Rady, pozbawia się KRS 

153 Tak L. Garlicki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 89.
154 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 36/01.
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zdolności wypełniania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów 
i niezawisłości sędziów w tym zakresie, w jakim ustrojodawca chce chronić sądy 
i sędziów od niezgodnego z ustawą zasadniczą oddziaływania pozostałych władz 
oraz polityków. Wynikająca z art. 187 Konstytucji RP przewaga sędziów w proce-
sie zgłaszania kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego zostaje – bez zmiany 
Konstytucji – zastąpiona przewagą przedstawicieli władzy ustawodawczej, mających 
bezpośredni wpływ na obsadę zdecydowanej większości KRS.

W tym kontekście bezcelowa wydaje się ocena zaproponowanego sposobu wyła-
niania członków KRS w tzw. procedurze awaryjnej. Podobnie jak wybór większością 
kwalifi kowaną, będzie ona bowiem dotknięta opisaną wyżej wadą natury konstytu-
cyjnej. Podporządkowanie Rady większości parlamentarnej – niezależnie od tego, 
czy większości kwalifi kowanej, czy też ustalanej w inny sposób, na zasadach okre-
ślonych w projektowanym art. 11d ustawy nowelizowanej – jest niezgodne z zasada-
mi demokracji konstytucyjnej, w której – jak to sformułował Trybunał Konstytucyjny 
– Sejm może „dużo”, ale nie może „wszystkiego”155. Według Trybunału „fundamen-
tem demokratycznego państwa prawnego stała się zasada nadrzędności Konstytucji. 
Taka konstrukcja została stworzona m.in. w celu uniknięcia – historycznie znanego – 
doświadczenia. To doświadczenie to zarówno ryzyko, jak i realne niebezpieczeństwo 
uproszczonego rozumienia demokracji sprowadzonego – głównie, jeśli nie wyłącznie 
– do wszechwładzy większości parlamentarnej”156. Projektowana ustawa odzwier-
ciedla koncepcję demokracji trudną do pogodzenia z rozumieniem demokratycznego 
państwa prawnego przyjętym w orzecznictwie konstytucyjnym. 

Jedynie na marginesie należy podkreślić, że tezie o „demokratyzacji” procesu 
wyboru członków KRS będących sędziami przeczy brak jakichkolwiek mechani-
zmów zapewniających proporcjonalny udział różnych grup zawodowych sędziów 
w KRS. Projektodawca proponuje jedynie, aby dokonując wyboru członków 
KRS, Sejm, „w miarę możliwości”, uwzględniał potrzebę reprezentacji w Radzie 
sędziów poszczególnych rodzajów i szczebli sądów (projektowany art. 9a ust. 2 
ustawy nowelizowanej). Propozycja, aby obowiązek ten był realizowany „w miarę 
możliwości” może wywoływać liczne spory co do ważności wyborów poszczegól-
nych członków Rady w sytuacji, gdy – mimo istnienia możliwości – w składzie 
KRS nie byłyby reprezentowane wszystkie grupy sędziów wymienione w art. 187 
ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP. Proponowane rozwiązanie może wręcz prowadzić do 
petryfi kowania stanu, który Projektodawca określił we wniosku o ponowne rozpa-
trzenie przez Sejm RP ustawy z dnia 22 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej 
Radzie Sądownictwa (druk Sejmowy nr 1792) mianem „patologii polegającej na 
nadreprezentacji w KRS przedstawicieli sądów wyższych szczebli instancyjnych”.

155 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. U 4/06.
156 Ibidem.
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3.  Zaproponowany sposób zgłaszania kandydatów w kontekście 
konstytucyjnych ograniczeń dotyczących sędziów i zadań KRS

W założeniu Projektodawcy wybór członków KRS ma zostać „zdemokratyzo-
wany” również w ten sposób, że możliwość zgłaszania kandydatów na członków 
Rady przysługiwać będzie nie tylko grupom sędziów, ale także grupom co najmniej 
dwóch tysięcy obywateli (art. 11 a ust. 2 projektu). Projekt przewiduje, że do zgło-
szenia załącza się wykaz podpisów, ale nie precyzuje sposobu zbierania podpisów, 
w szczególności przez konkurencyjne grupy obywateli, zwłaszcza w sądach lub 
przed sądami. Koncepcja zbierania podpisów przez grupy obywateli może prowa-
dzić do formułowania wobec kandydatów do KRS zarzutów naruszenia ograni-
czeń wynikających już z Konstytucji RP. W Konstytucji RP wskazuje się bowiem 
w art. 103 ust. 2 i art. 178 ust. 3 zakres ograniczeń związanych z piastowanym 
stanowiskiem sędziowskim i zabrania sędziom przynależności do partii politycz-
nej, związku zawodowego oraz prowadzenia działalności publicznej nie dającej się 
pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wprowadzenie 
rozwiązania polegającego na zgłaszaniu kandydatów na członków Rady przez oby-
wateli może uwikłać sędziów-kandydatów w tego rodzaju działalność. Co więcej, 
omawiane rozwiązanie sprowadza immanentne ryzyko, że zbieraniem podpisów 
zajmować będą się partie polityczne, organizujące obywateli wokół konkretnych 
kandydatów. Sędzia, którego 2000 obywateli zechce zgłosić jako kandydata do 
KRS, będzie wybrany do Rady, jeżeli zyska poparcie reprezentowanych w Sejmie 
partii politycznych. Również zatem w tym zakresie tzw. demokratyzacja wybór 
członków KRS jest jednoznacznie niekonstytucyjna.

W tym kontekście należy dodatkowo podkreślić, że brak regulacji dotyczących 
sposobu zgłaszania kandydatów na członków KRS stwarza możliwość pozbawie-
nia szans kandydatów zgłaszanych przez sędziów. Jedynie teoretycznie bowiem 
kandydaci zgłaszani przez sędziów będą mieli takie same szanse wyboru jak kan-
dydaci zgłoszeni przez grupy obywateli zorganizowane wokół bądź nawet przez 
partie polityczne. Taki sposób podporządkowania członków KRS każdorazowej 
większości parlamentarnej może utrudniać obronę niezależności sędziowskiej. 

4. Przedterminowe zakończenie kadencji obecnych członków KRS

W art. 6 projektu przewiduje się skrócenie dotychczasowej kadencji członków 
KRS. Rozwiązanie to jest niezgodne z art. 187 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, 
że kadencja wybranych członków KRS trwa cztery lata. Jest to kadencja konstytu-
cyjna, podobnie jak kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, ale również 
Prezydenta RP czy Sejmu bądź Senatu RP, co oznacza, że członków Rady nie moż-
na odwołać przed upływem kadencji.157 Według Projektodawcy zmiana sposobu 

157 Tak K. Szczucki, uwagi do art. 187, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, 
Warszawa 2016, t. II, s. 1123.
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wyboru członków Rady stanowi rozwinięcie zasady demokratycznego państwa 
prawnego. Jednakże wbrew temu twierdzeniu ocena projektu prowadzi do wniosku 
przeciwnego. Zakończenie kadencji wybranych członków Rady w drodze ustawy 
oznacza bowiem ingerencję ustawodawcy w konstytucyjnie ukształtowany system 
wyłaniania i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. 

Z kolei powoływanie się przez Projektodawcę na wyrok TK z dnia 18 lipca 
2007 r., K 25/07 przez odwołanie się do określonego fragmentu tego rozstrzygnięcia 
bez zachowania całego kontekstu interpretacyjnego, wypacza wnioski na jakie powo-
łano się w uzasadnieniu projektu. W świetle bowiem tez zawartych w tym rozstrzy-
gnięciu należałoby jednoznacznie stwierdzić, że mamy akurat do czynienia z ewi-
dentnie nieproporcjonalną ingerencję ustawodawcy w konstytucyjnie ukształtowany 
system wyłaniania i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa158. W orzecznic-
twie dotyczącym zasady proporcjonalności, w jej aspekcie badania przydatności 
i konieczności analizowanych norm, Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie wska-
zywał, że „jeżeli dany cel jest możliwy do osiągnięcia przy zastosowaniu innego 
środka, nakładającego mniejsze ograniczenia na prawa i wolności, to zastosowanie 
przez ustawodawcę środka bardziej uciążliwego wykracza poza to, co jest konieczne, 
a zatem narusza Konstytucję”159. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zna-
lazł wyraz pogląd, że „zmiana mechanizmów regulacyjnych (...) winna być szcze-
gólnie uzasadniona i dokonywana rozważnie, gdyż brak stabilizacji prawa jest jedną 
z przyczyn, które stanowią o potencjalnym naruszeniu zasady zaufania do państwa 
i stanowionego przez to państwo prawa (art. 2 Konstytucji)”160. Według Trybunału 
Konstytucyjnego złamanie zasady kadencyjności mogłyby legitymować tylko nad-
zwyczajne, konstytucyjnie uzasadnione okoliczności161. W tym świetle nie można 
uznać za uzasadnione dążenie do podporządkowania Krajowej Rady Sądownictwa 
większości sejmowej, co – jak wynika z okoliczności towarzyszącym przedłożeniu 
omawianej ustawy – jest priorytetowym celem projektu. 

Trudno też uznać za „nadzwyczajną, konstytucyjnie uzasadnioną okoliczno-
ścią” deklarowane przez Projektodawcę odstąpienie od zasady kadencji indywi-
dualnych członków Rady wybieranych spośród sędziów. Projektodawca powołuje 
się w tym zakresie na wyrok TK z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt K 5/17. Pod-
kreślenia wymaga jednak, że w odniesieniu do składu orzekającego w tej sprawie 
formułowano szereg zastrzeżeń, które nakazują wątpić, czy w ogóle można w tym 
przypadku uznać, że mamy do czynienia z wyrokiem TK, czy też – jak to określa 
się w doktrynie prawa procesowego – orzeczeniem nieistniejącym. 

158 Por. ocenę ingerencji o takim charakterze w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie o sygn. K 25/07. Por. także R. Piotrowski, Uwagi o konstytucyjnych granicach zmian 
ustawowych dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, [w:] G. Borkowski (red.), Nadzwyczajny 
Kongres Sędziów Polskich, Warszawa–Toruń 2016, s. 63 i nast.

159 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroków w sprawach o sygn. P 11/98, K 26/00 i K 8/07.
160 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/07.
161 Ibidem.
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W tym kontekście należy wyraźnie podkreślić, że skrócenie kadencji wy-
branych członków Rady oznaczać będzie wprowadzenie ustawą zwykłą zmiany 
art. 187 ust. 3 Konstytucji RP. Byłaby to zarazem zmiana tożsamości ustrojowej 
KRS polegająca na odejściu, od przedstawionej już wyżej, a przejawiającej się 
w trwałości kadencji wybranych sędziów, zasadniczej niezależności tej Rady od 
władzy ustawodawczej i wykonawczej. 

Wcześniejsze w stosunku do terminu wynikającego z Konstytucji zakończenie 
kadencji Rady należy również oceniać mając na względzie stanowisko TSUE. Oce-
niając sprawę dotyczącą zakończenia kadencji węgierskiego inspektora ochrony da-
nych osobowych TSUE wskazał, że stworzenie tego rodzaju rozwiązania w ustawie 
zwykłej musiałoby prowadzić do uzależnienia członków organu, którego miałoby to 
dotyczyć, od czynnika politycznego. Według Trybunału gdyby w Unii Europejskiej 
„każdemu państwu członkowskiemu przysługiwało prawo do zakończenia kadencji 
organu nadzorczego przed jej pierwotnie przewidzianym zakończeniem bez poszano-
wania zasad i gwarancji uprzednio ustanowionych w tym celu we właściwych przepi-
sach, zagrożenie tego rodzaju skróceniem kadencji ciążące na owym organie podczas 
wykonywania jego funkcji mogłoby prowadzić do pewnego rodzaju posłuszeństwa 
względem władzy politycznej, niezgodnego ze wskazanym wymogiem niezależności 
(...). Ma to miejsce nawet wówczas, gdy skrócona kadencja wynika z przekształcenia 
lub ze zmiany modelu, które powinny być zorganizowane w sposób zapewniający 
poszanowanie wymogów niezależności ustanowionych we właściwych przepisach162. 

5. Zmiany w zakresie postępowania przed KRS

Projektowana ustawa zawiera także szereg propozycji dotyczących zmiany spo-
sobu postępowania przed KRS. I tak, w art. 21 ust. 3 ustawy nowelizowanej propo-
nuje się możliwość podejmowania decyzji w trybie obiegowym, co zgodnie z de-
klaracją Projektodawcy, ma służyć „przyspieszeniu procedowania KRS”. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że głosowanie obiegowe w zasadzie eliminuje możliwość 
przeprowadzenia dyskusji, która – ze względu na wagę spraw rozpatrywanych przez 
KRS – wydaje się immanentnym elementem procesu wypracowywania stanowiska. 
Co więcej ności z deklarowaną przez Projektodawcę intencją zapewnienia transpa-
rentności, omawiane rozwiązanie pozostaje w oczywistej sprzeczw pracach Rady. 

Zastrzeżenia należy sformułować także w odniesieniu do projektowanego 
art. 31 ustawy nowelizowanej, w którym proponuje się zmianę dotyczą składu ze-

162 Por. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r. 
w sprawie C-288/12 Komisja Europejska przeciwko Węgrom. Wprawdzie wyrok ten dotyczył nieza-
leżności krajowych organów nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, który to wymóg wynikał 
z art. 28 ust. 1 zd. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych, niemniej jednak poczynione na gruncie tego przepisu da się odnieść do analo-
gicznych wymogów wynikających czy to z prawa unijnego, czy to prawa 
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społu powoływanego przez Przewodniczącego Rady w celu przygotowania sprawy 
indywidulanej do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady. Projekt, ograniczając liczbę 
członków zespołu do trzech, stanowi, iż członkami zespołu nie mogą być wyłącz-
nie sędziowie. Nie wprowadza jednak analogicznych ograniczeń do członków KRS 
wybranych przez organy władzy ustawodawczej. Tym samym może się zdarzyć, że 
członkami zespołu będą mogli być wyłącznie politycy. 

Uzasadnione wątpliwości wywołuje także propozycja dodania do ustawy no-
welizowanej art. 31 ust. 2a, który nakazuje Przewodniczącemu KRS zawiadomie-
nie Ministra Sprawiedliwości o powołaniu zespołu oraz o sprawach indywidual-
nych przekazanych zespołowi do przygotowania do rozpatrzenia na posiedzeniu 
Rady. Celowość takiego rozwiązania jest wysoce wątpliwa, skoro Minister Spra-
wiedliwości jest z urzędu członkiem KRS. Czyni też z Ministra Sprawiedliwo-
ści uprzywilejowanego członka Rady. Tymczasem członkowie Rady powinni być 
równoprawni, gdyż działają wspólnie jako jeden kolegialny organ (por. wyrok TK 
w sprawie o sygn. akt K 40/07).

Wątpliwości budzi także projektowany art. 44a ustawy nowelizowanej, który 
wprowadza obowiązek przedkładania przez KRS Prezydentowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej wniosków o powołanie konkretnych sędziów wraz z uzasadnieniem, 
jak i informacji o pozostałych kandydatach wraz z oceną wszystkich kandydatów. 
Zgodnie z uzasadnieniem opiniowanego projektu, regulacja ta ma na celu umoż-
liwienie Prezydentowi RP podjęcia prawidłowej decyzji, poprzez zapewnienie ca-
łościowego oglądu sprawy, albowiem – zdaniem Projektodawcy – Prezydent RP 
powinien mieć możliwość analizy wszystkich zgłoszonych kandydatur i podjęcia 
decyzji w sprawie powołania kandydata na tle pozostałych wniosków (s. 7 uzasad-
nienia). Należy jednak przypomnieć, że w świetle zasady legalizmu wątpliwe jest, 
aby Prezydent RP mógł dokonywać czynności składających się na wykonywanie 
kompetencji opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego przyzna-
nej Radzie. Prezydent RP nie ma kompetencji do formułowania opinii alternatyw-
nej w stosunku do opinii wyrażonej przez KRS, gdyż nie może wchodzić w jej 
kompetencje opiniodawcze (zob. postanowienie w sprawie o sygn. akt Kpt 1/08).

6. Pozostałe zmiany przewidziane w projekcie

Na aprobatę zasługuje natomiast propozycja zmiany art. 24 ust. 4 ustawy no-
welizowanej uściślająca status pracowników Biura KRS oraz propozycja zmiany 
brzmienia art. 35 ust. 2 tejże ustawy. Zmiany te eliminują istniejące w obecnym 
stanie prawnym luki oraz doprecyzowują obowiązujące przepisy.

Pozytywnie należy ocenić także propozycję wydłużenia w art. 3 projektu ter-
minu na zgłoszenie przez KRS sprzeciwu wobec asesorów sądowych, którzy wcze-
śniej zostali powołani przez Ministra Sprawiedliwości i złożyli wobec niego ślubo-
wanie tożsame z sędziowskim. W pełni zasadnie wskazuje bowiem Projektodawca, 
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że obecnie obowiązują regulacja tej problematyki sprawia, że KRS jako organ kole-
gialny, działający w trybie posiedzeń, w stosunkowo krótkim czasie będzie musiała 
ustosunkować się do ogromnej ilości kandydatur, co może czynić przyznaną jej 
kompetencję czysto iluzoryczną.

Podobnie należy ocenić propozycję wprowadzenia w projektowanym art. 20 
ust. 1 ustawy nowelizowanej możliwości transmisji obrad Krajowej Rady Sądow-
nictwa za pośrednictwem Internetu. Należy bowiem zgodzić się z Projektodawcą, że 
takie rozwiązanie może przyczynić się do zwiększenia zaufania obywateli do KRS.
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Opinie o projektach aktów prawnych 
dotyczących polityki karnej 

Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw ma na celu, w założeniach projektodawców, wykonanie 
obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11 (sentencja wyroku została opublikowana w Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1055), w zakresie w jakim stwierdzono w nim, że „(…) 2) art. 27 
ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (…) jest niezgodny z art. 2, 
art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji (….) 5) a) art. 20c ust. 1 
ustawy o Policji, b) art. 10b ust. 1 ustawy o Straży Granicznej, c) art. 36b ust. 1 pkt 
1 ustawy o kontroli skarbowej, d) art. 30 ust. 1 ustawy o Żandarmerii Wojskowej 
i wojskowych organach porządkowych, e) art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, f) art. 32 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, 
g) art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, h) art. 75d 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 
oraz z 2014 r. poz. 486) – przez to, że nie przewidują niezależnej kontroli udostęp-
niania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180c i art. 180d ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243), 
są niezgodne z art. 47 i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, 6a) art. 19 
ustawy o Policji, b) art. 9e ustawy o Straży Granicznej, c) art. 36c ustawy o kon-
troli skarbowej, d) art. 31 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych orga-
nach porządkowych, e) art. 27 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu, f) art. 31 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, g) art. 17 ustawy o Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym – w zakresie, w jakim nie przewidują gwarancji niezwłocznego, 
komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów zawierających informacje 
objęte zakazami dowodowymi, co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodo-
wej bądź uchylenie było niedopuszczalne, są niezgodne z art. 42 ust. 2, art. 47, 
art. 49, art. 51 ust. 2 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji (….) 8) 
a) art. 28 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 
b) art. 32 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 
Wojskowego, c) art. 18 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – w zakre-
sie, w jakim nie przewidują zniszczenia danych niemających znaczenia dla pro-
wadzonego postępowania, są niezgodne z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji, 9) art. 75d ust. 5 ustawy o Służbie Celnej w zakresie, w jakim zezwala 
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na zachowanie materiałów innych, niż zawierające informacje mające znaczenie 
dla postępowania w sprawach wykroczeń skarbowych lub przestępstw skarbowych 
określonych w rozdziale 9 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar-
bowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, ze zm.), jest niezgodny z art. 51 ust. 4 Konstytucji.

W związku z powyższym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w projekcie 
zakłada się znowelizowanie wyżej wskazanych ustaw w zakresie w jakim zawierają 
regulacje dotyczące kontroli operacyjnej, pozyskiwania danych telekomunikacyj-
nych, pocztowych i internetowych, ochrony tajemnicy zawodowej w toku kontroli 
operacyjnej oraz niszczenia zbędnych danych telekomunikacyjnych, pocztowych 
i internetowych.

Przed merytorycznym odniesieniem się do planowanych zmian wskazać nale-
ży, że z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11, które 
dało asumpt do przeprowadzenia opiniowanej nowelizacji, jasno wynika, jakie są 
minimalne wymagania, które muszą być zrealizowane przez regulację dotyczącą 
niejawnego pozyskiwanie przez władze publiczne informacji o jednostkach, tj.:
• gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych dotyczących jedno-

stek, a zwłaszcza sfery prywatności, dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie 
wyraźnego i precyzyjnego przepisu ustawy;

• konieczne jest precyzyjne określenie w ustawie organów państwa upoważnio-
nych do gromadzenia oraz przetwarzania danych o jednostce, w tym do stoso-
wania czynności operacyjno-rozpoznawczych;

• w ustawie muszą być sprecyzowane przesłanki niejawnego pozyskiwania informa-
cji o osobach, którymi są: wykrywanie i ściganie wyłącznie poważnych przestępstw 
oraz zapobieganie im; ustawa powinna wskazywać rodzaje takich przestępstw;

• ustawa musi określać kategorie podmiotów, wobec których mogą być podejmo-
wane czynności operacyjno-rozpoznawcze;

• pożądane jest określenie w ustawie rodzajów środków niejawnego pozyski-
wania informacji, a także rodzajów informacji pozyskiwanych za pomocą po-
szczególnych środków;

• czynności operacyjno-rozpoznawcze winny być subsydiarnym środkiem po-
zyskiwania informacji lub dowodów o jednostkach, gdy nie da się ich uzyskać 
w inny, mniej dolegliwy dla nich sposób; 

• w ustawie należy określić maksymalny okres prowadzenia czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych wobec jednostek, który nie może przekraczać ram ko-
niecznych w demokratycznym państwie prawa;

• niezbędne jest precyzyjne unormowanie w ustawie procedury zarządzenia 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, obejmującej w szczególności wymóg 
uzyskania zgody niezależnego organu na niejawne pozyskiwanie informacji;

• precyzyjne określenie w ustawie zasad postępowania z materiałami zgroma-
dzonymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwłaszcza zasad ich 
wykorzystania oraz niszczenia danych zbędnych i niedopuszczalnych;
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• zagwarantowanie bezpieczeństwa zgromadzonych danych przed nieuprawnio-
nym dostępem ze strony innych podmiotów;

• unormowanie procedury informowania jednostek o niejawnym pozyskaniu in-
formacji na ich temat, w rozsądnym czasie po zakończeniu działań operacyjnych 
i zapewnienie na wniosek zainteresowanego poddania sądowej ocenie legalności 
zastosowania tych czynności; odstępstwo jest dopuszczalne wyjątkowo;

• zagwarantowanie transparentności stosowania czynności operacyjno-rozpo-
znawczych przez poszczególne organy władzy publicznej, przejawiające się 
w publicznej jawności i dostępności zagregowanych danych statystycznych, 
nadających się do porównania, o ilości i rodzaju stosowanych czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych;

• nie jest wykluczone zróżnicowanie intensywności ochrony prywatności, au-
tonomii informacyjnej oraz tajemnicy komunikowania się z uwagi na to, czy 
dane o osobach pozyskują służby wywiadowcze i zajmujące się ochroną bez-
pieczeństwa państwa, czy też czynią to służby policyjne;

• zróżnicowanie poziomu ochrony prywatności, autonomii informacyjnej oraz 
tajemnicy komunikowania się może także nastąpić z uwagi na to, czy niejawne 
pozyskiwanie informacji dotyczy obywateli, czy osób niemających polskiego 
obywatelstwa
Uznać należy, że przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 

niektórych innych ustaw powinien spełniać wszystkie przedstawione powyżej wy-
mogi. Uchybienie im będzie istotną przesłanką skłaniająca do wyrażenia poglądu 
o braku poszanowania standardów konstytucyjnych.

W związku z powyższymi przesłankami pozytywnie należy wypowiedzieć 
się o regulacjach projektu, w których przewiduje się okoliczności uzasadniające 
zarządzenie kontroli operacyjnej w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych 
prowadzonych przez Policję, Straż Graniczną (dalej SG), Wywiad Skarbowy (da-
lej WS), Żandarmerię Wojskową (dalej ŻW), Służbę Kontrwywiadu Wojskowego 
(dalej SKW) i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej ABW). W odniesie-
niu do „przestępstw ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych”, 
„przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa”, czy „bezpieczeństwo Sił 
Zbrojnych, jednostek organizacyjnych MON i państw zapewniających wzajem-
ność” doprecyzowano, że każdorazowo kontrola operacyjna może zostać zarzą-
dzona wyłącznie w odniesieniu do przestępstw ściganych na mocy umów między-
narodowych ratyfi kowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, określonych 
w polskiej ustawie karnej. 

Na aprobatę zasługuje również dookreślenie w odniesieniu do wyżej wskaza-
nych służb katalogu przestępstw pozostających w związku z ich kompetencjami, do 
których rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania służby te mogą stosować kon-
trolę operacyjną. Wątpliwości wzbudza jednak brak wprowadzenia sprecyzowanej 
przesłanki w miejsce zawartego w art. art. 27 ust. 1 ustawy o ABW i AW wyrażenia 
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normatywnego „jeżeli godzą w podstawy ekonomiczne interesu państwa”. Jak poka-
zują zakończone i toczące się postępowania przed sądami powszechnymi, interpreta-
cja wskazanej przesłanki budzi liczne wątpliwości. Nie jest bowiem jasne do czego 
przyrównywać czyny sprawców, tj. do odpowiedniego sektora gospodarki, do całości 
budżetu określonych instytucji publicznych czy może do całości budżetu państwa. 
Przy skrajnych, acz niepozbawionych racji, interpretacjach wskazanej przesłanki, 
zastosowanie art. 27 ust. 1 ustawy o ABW i AW jest praktycznie niemożliwe. Zasta-
nawia także odwołanie się w treści regulacji do rozdziałów 35–37 Kodeksu karnego. 
Nie wszystkie bowiem z określonych tam typów czynów zabronionych pozostają we 
właściwości Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Z aprobatą należy się odnieść do zmian mających za zasadnie ujednolice-
nie zakresu działania poszczególnych służb m.in. przez odesłania ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529, z późn. zm.), ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1422, z późn. zm.), czy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomuni-
kacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198). Choć powyższej uwagi nie można 
odczytywać jako akceptacji co do zakresu udostępniania określonych danych, jak 
również co do ostrości znaczeniowej stosowanej terminologii (o czym dalej). 

Pozytywnie należy ocenić sprecyzowanie katalogu rodzajów środków niejaw-
nego pozyskiwania informacji, który został ujednolicony odnośnie do wszystkich 
służb i zawarty odpowiednio w art. 19 ust. 6 i 6a ustawy o Policji, art. 9e ust. 7 i 7a 
ustawy o SG, art. 36c ust. 4 i 4a ustawy o kontroli skarbowej, art. 31 ust. 7 i 7a 
ustawy o ŻW, art. 27 ust. 6 i 6a ustawy o ABW oraz AW, art. 31 ust. 4 i 4a ustawy 
o SKW oraz SWW oraz w art. 17 ust. 5 i 5a ustawy o CBA. 

Realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 23/11 stanowi określenie 
w ustawie maksymalnego czasu prowadzenia niejawnych czynności, po upływie któ-
rych dalsze ich prowadzenie jest już niedopuszczalne. Zarazem nie wydaje się aby 
łączny czas kontroli w wymiarze 18 miesięcy przekraczał okres, który świadczyłby 
o naruszeniu przez ustawodawcę podstawowych praw obywatelskich i wartości uję-
tych w Konstytucji, a tym samym ram koniecznych w demokratycznym państwie 
prawa. Uzasadnione jest również, mające charakter wyjątku, odstępstwo od warunku 
określenia w ustawie czasu niejawnych czynności w zakresie kontrwywiadu, które 
znalazło się w projektowanym art. 27 ust. 9 ustawy o ABW i AW i w art. 31 ust. 7 
ustawy o SKW i SWW. Słusznie w projekcie przyjęto, że przedłużenie kontroli 
w każdym przypadku będzie dokonywane decyzją sądu, co zapewni kontrolę nieza-
leżnego organu nad prawidłowością działań podejmowanych przez te służby.

Realizując pkt 5 wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 23/11, w pro-
jekcie przewidziano, że podmiotem uprawnionym do kontroli uzyskiwania danych 
telekomunikacyjnych będzie odpowiedni sąd okręgowy, któremu uprawnione służ-
by mają przekazywać raz na 6 miesięcy sprawozdania dotyczące pozyskanych da-
nych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych wraz z określeniem ich 
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rodzaju, rodzaju przestępstw, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane 
telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe oraz liczbę przypadków, ze wskaza-
niem ich podziału na rodzaje spraw, w których wystąpiono o dane. 

W tym zakresie wątpliwość budzi zakres wskazanej kontroli i jej ewentualne 
konsekwencje. Z projektu wynika jedynie, że sąd informuje szefa służby o wyni-
ku kontroli w terminie 30 dni od jej zakończenia. Zarazem domniemywać należy, 
że w razie stwierdzenia nieprawidłowości sąd poinformuje również prokuratora 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego (przykładowo określonego 
w art. 231 § 1 KK). Jednakże w dalszym ciągu ustawodawca nie planuje wyposażyć 
sądów w skuteczny i efektywny sposób kontroli, z którym wiązałoby się faktyczne 
i doraźne egzekwowanie stwierdzonych naruszeń (w szczególności przez szcząt-
kową ilość przesłanych informacji sąd pozbawiony będzie możliwości oceny ade-
kwatności, niezbędności i celowości udostępniania danych). Wątpliwości wzbudza 
również wprowadzenie jedynie kontroli następczej. Ograniczenie niebezpieczeń-
stwa arbitralnego i dyskrecjonalnego postępowania służb stanowiłoby z pewnością 
wdrożenie mechanizmów bazujących na konieczności uzyskania zgody uprzedniej 
na zebranie wskazanych danych osobowych. W tym aspekcie zauważyć należy na 
brak realizacji jednoznacznych wskazań wynikających z orzecznictwa Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości (zob. wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r. w połą-
czonych sprawach o sygn. C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland).

Systematyka projektowanej ustawy o Policji wskazuje, że z obowiązku kontro-
li wyłączone zostały dane telekomunikacyjne, dane pocztowe i dane internetowe 
uzyskane w sytuacji, o której mowa w art. 20da ust. 1 ustawy o Policji. Z uwagi na 
zbieżność treściową wskazanych danych, brak nawet następczej kontroli nie znaj-
duje jakiegokolwiek uzasadnienia.

W projekcie nie przewidziano żadnych regulacji, które nakładałyby na służby 
obowiązek niezwłocznego zniszczenia materiałów, co do których sąd przesłałby 
negatywną ocenę kontrolną. Stosowany brak przekonuje zarazem o iluzoryczności 
zakładanej kontroli sądowej.

Zastrzeżenia wzbudza rozszerzenie zakresu udostępniania uprawnionym służ-
bom obok danych telekomunikacyjnych także danych pocztowych – w odniesie-
niu do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529) oraz danych internetowych – w odniesieniu do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Jak słusznie 
zauważa się w uzasadnieniu do projektu, w wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
K 23/11 w żadnym razie nie odnoszono się do powyższych danych, w szczególno-
ści Trybunał nie wskazał na konieczność rozszerzenia danych, do których dostęp 
będą mieć uprawnione służby. W tym przedmiocie projektowane regulacje wykra-
czają poza dostosowanie porządku prawnego do standardów konstytucyjnych i jako 
takie nie mogą być uznawane za realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11. Co więcej, projekt nie respektuje orzeczenia w za-
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kresie w jakim wskazuje się w nim na konieczność przyjęcia zasady subsydiarnego 
sięgania po dane osobowe, a więc wprowadzenia jasnego ograniczenia do przypad-
ków, w których inne środki okazały się bezskuteczne albo nieprzydatne.

Nie negując tezy, że rozszerzenie przedmiotowego obszaru kontroli może być 
słuszne, zawsze zakres owego rozszerzenia należałoby każdorazowo poddać pod 
publiczną debatę. Dodatkowe kompetencje służb powinny zostać w sposób bardzo 
dokładny uzasadnione i znajdować swoje umocowanie w art. 31 ust. 3 Konstytu-
cji RP. Zdecydowanie nie wystarczające jest wskazanie na ich podobieństwo do 
danych telekomunikacyjnych, w szczególności jeśli zważyć na niejasność zakresu 
znaczeniowego terminów „dane pocztowe” i „dane internetowe”. O ile w pierw-
szym przypadku odesłanie do art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo pocztowe ma cha-
rakter klaryfi kacyjny i nie pozostawia wątpliwości, że dane pocztowe to jedynie 
„dane o operatorze pocztowym, świadczonych usługach pocztowych oraz informa-
cji umożliwiających identyfi kację korzystających z tych usług”, o tyle dane interne-
towe nie poddają się tak oczywistemu zawężeniu. Odesłania do art. art. 18 ust. 1–5 
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdzie posłużono się klauzulą 
„inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób 
jej rozliczenia”, jak również klauzulą „inne dane dotyczące usługobiorcy, które 
nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną” powoduje, że katalog 
„danych internetowych” nie jest zamknięty, co rodzi obawy o jego kształtującą 
interpretację, mogącą polegać m.in. na przyjęciu, że dane takie to także informacje 
o aktywności użytkownika w Internecie, tj. o odwiedzanych przez niego stornach 
internetowych, o aktywności na formach dyskusyjnych, czy portalach społeczno-
ściowych. O niebezpieczeństwie takiej wykładni nie trzeba szerzej przekonywać. 

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności zachodzi potrzeba trafniejsze-
go uzasadnienia wprowadzanych zmian, wprowadzenia klauzuli subsydiarności, jak 
również sprecyzowania jaki zakres desygnatów ma wyrażenie „dane internetowe”.

Wątpliwości budzi również brak jasnego katalogu przestępstw, które uzasadnia-
łyby możliwość udostępniania danych telekomunikacyjnych, danych pocztowych 
oraz danych internetowych. W tym zakresie ponownie należy odwołać się do wy-
roku TSUE z dnia 8 kwietnia 2014 r. w połączonych sprawach o sygn. C-293/12 
i C-594/12, w którym jasno wskazano, że dostęp do danych osobowych możliwy jest 
jedynie w odniesieniu do „poważnych przestępstw”, które powinny być enumera-
tywnie wskazane w ustawie. Nadmienić należy, że zawarte w projekcie rozwiązanie 
polegające na odesłaniu w treści art. 18 ust. 1 ustawy o CBA do art. 2 tejże ustawy 
uprawnia CBA m.in. do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, danych poczto-
wych i danych internetowych w celach analitycznych, co pozostaje w jawnej kolizji 
z celem wprowadzenia do sytemu prawa instytucji udostępniania danych.

 W projekcie nie przewidziano również unormowań dotyczących okresu, w jakim 
powyższe dane mają być przetwarzane i weryfi kowane, co przekłada się na niedo-
puszczalną sytuację, w której dane będą mogłyby być przechowywane bez jasnych 
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i precyzyjnych ograniczeń czasowych. Z uwagi na niekompletność zakresową, zde-
cydowanie niewystarczająca jest regulacja art. 20c ust. 6 i 7 ustawy o Policji (odpo-
wiednio do kompetencji innych służb zawartych w nowelizowanych ustawach). 

Reasumując, stwierdzić należy, że istnieją bardzo poważne obawy co do zgod-
ności z Konstytucją art. 20c ustawy o Policji (odpowiednio innych ustaw), jak rów-
nież co do jego zgodności z prawem europejskim (m.in. z dyrektywą 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. o prywatności i łączności 
elektronicznej Dz. Urz. WE L 201 z 31.7.2002 ze zm.). W sposób oczywisty opi-
niowana regulacja stanowi także naruszenie przytoczonych powyżej warunków mi-
nimalnych sprecyzowanych przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu K 23/11.

Konsekwentnie, jako niedopuszczalną należy ocenić regulację art. 20cb ustawy 
o Policji (odpowiednio innych ustaw), w której wskazano, że w celu rozpoznawania, 
zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo uzyskania i utrwalenia dowodów prze-
stępstw albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań po-
szukiwawczych lub ratowniczych Policja może uzyskiwać dodatkowe dane. Analiza 
regulacji wskazuje, że dane te zostały określone bardzo szeroko i zaliczają się do nich: 
• wykaz abonentów, użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniający dane 

uzyskiwane przy zawarciu umowy, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy 
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, 

• nazwiska i imiona, imion rodziców, 
• miejsca i daty urodzenia, 
• adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest on inny niż 

adres miejsca zamieszkania, 
• numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 
• nazwa, seria i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przy-

padku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty 
pobytu,

• zawartą w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiąza-
nia wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wyni-
kającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

• inne dane użytkownika pozyskane w związku ze świadczoną usługą, w szcze-
gólności numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty 
elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych, tj. dane o których mowa 
w art. 161 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, 

• w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fi zyczną numer zakończenia 
sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, fi rmę 
lub nazwę i formę organizacyjną tego użytkownika,

• w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, nazwę miejsco-
wości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione użyt-
kownikowi. 
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Oprócz uchybień zbieżnych z opisanymi w pkt X-XIII niniejszej opinii, w pro-
jekcie nie zawarto żadnych procedur kontrolnych dotyczących pozyskiwania infor-
macji tego rodzaju, co przy jednoczesnym braku obowiązku informacyjnego ozna-
cza, że działania służb w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania 
i niszczenia wskazanych danych pozostaną poza jakąkolwiek kontrolą zewnętrzną.

W perspektywie regulacji art. 20c, art. 20cb oraz art. 20da ustawy o Policji (od-
powiednio innych ustaw) szczególnie niepokojący jest brak obowiązku poinformo-
wania przez służby osób, co do których uzyskano stosowne dane. Osoba taka nie 
jest również uczestnikiem ewentualnego postępowania kontrolnego przed sądem 
okręgowym. W praktyce oznaczać to będzie, że podmiot, co do którego przeprowa-
dzano kontrolę, w większości przypadków nigdy się o niej nie dowie (co stanowi 
ewidentne naruszenie jednego z przytoczonych powyżej warunków minimalnych 
sprecyzowanych przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu K 23/11). 

W szerszym aspekcie, w kategoriach uchybienia należy również oceniać brak 
procedury, z którą wiązałaby się możliwość zakwestionowania zasadności dokona-
nia kontroli operacyjnej czy pozyskania danych o których mowa w art. 20c, 20cb 
i 20da ustawy o Policji (odpowiednio innych ustaw) przez osobę, która twierdziła-
by, że jej prawa zostały naruszone.

Zastrzeżenia budzą także zasady postępowania z materiałami, które mogą zawie-
rać informacje objęte tajemnicą zawodową (notarialną, adwokacką, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną) albo są objęte za-
kazami dowodowymi. W projekcie zawarto schodkową procedurę, zgodnie z którą 
w przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie, że materiały uzyskane w wyniku kontro-
li operacyjnej zawierają informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem 
zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 k.p.k. albo informacje, o których 
mowa w art. 178, art. 178a albo art. 180 § 3 k.p.k., szef służby przekazuje je właści-
wemu prokuratorowi, który z kolei niezwłocznie kieruje je do sądu wraz z wnioskiem 
o stwierdzenie, które z nich zawierają informacje, o jakich mowa w przytoczonych 
przepisach k.p.k., a także z wnioskiem o dopuszczenie do wykorzystania w postępo-
waniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnice związane 
z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o jakich mowa w art. 180 § 2 k.p.k. nieobjęte 
zakazami, określonymi w art. 178, art. 178a i art. 180 § 3 k.p.k., z wyłączeniem infor-
macji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 k.k. 

Przyjęty w projekcie sposób postępowania budzi poważne wątpliwości. Przede 
wszystkim w opiniowanych regulacjach nie określono terminu, w którym służby 
mają obowiązek przekazać informacje prokuratorowi, jednocześnie zastrzegając, 
że ten ma je skierować do właściwego sądu „niezwłocznie”. Obowiązek postępo-
wania z tak newralgicznymi informacjami powinien być uregulowany analogicz-
nie w stosunku do służb, jak i organów procesowych. Przesłanka niezwłoczności 
powinna zatem odnosić się również do obowiązku przekazania przez szefa służby 
informacji prokuratorowi. W każdym przypadku zasadne byłoby także odgórne 
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ograniczenie niezwłoczności, np. przez przyjęcie „niezwłocznie, nie później jednak 
niż trzy dni od uzyskania informacji”. Regulacja taka wykluczy wszelkie wątpli-
wości co do wymaganej sprawności postępowania. Jednocześnie, zasadne byłoby 
wprowadzenie obowiązku komisyjnego i protokolarnego zniszczenia uzyskanych 
materiałów w razie upływu wskazanego terminu, bez konieczności angażowania 
w tym zakresie dodatkowych podmiotów (tj. sądu).

Wątpliwości budzi również sam udział prokuratora w analizowanym postępowa-
niu. Jego powinność ogranicza się bowiem wyłącznie do przekazania informacji są-
dowi wraz ze stosownymi wnioskami. Czynnikiem decyzyjnym w przedmiocie do-
puszczalnego prawem wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej, jak również 
w przedmiocie zniszczenia materiałów w przypadkach niemieszczących się w normach 
kompetencyjnych jest zawsze sąd wydający uprzednio zezwolenie na przeprowadze-
nie kontroli operacyjnej. Powstaje zatem pytanie, jaka jest w istocie rola prokuratora. 
Wydaje się bowiem, że nie ma żadnych przeszkód, w sprawie materiałów, które mogą 
zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową albo są objęte zakazami dowodowy-
mi służby zwracałby się bezpośrednio do właściwego sądu. Włączanie w tego rodzaju 
procedurę innych podmiotów, w sposób zbędny i nieuzasadniony nakłada na nie dodat-
kowe obowiązki, wydłuża samo postępowanie, zmniejsza jego gwarancyjność, a tym 
samym zwiększa niebezpieczeństwo ujawnienia rzeczonych informacji. 

Z niezrozumiałych względów w projekcie ustawy nie przewidziano możliwości 
zgłoszenia zażalenia na postanowienie sądu przez benefi cjenta tajemnicy obrończej 
albo zawodowej. Sytuacja taka stanowi naruszenie podstawowych reguł proceso-
wych, jeśli zważyć że prawo do zaskarżenia postanowienia sądu przyznano pro-
kuratorowi. Jak wskazano w uzasadnieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
K 23/11, postępowanie w zakresie standardów ochrony powinno być w tym zakre-
sie uregulowane zbieżnie do art. 180 § 2 k.p.k., który jednoznacznie przewiduje 
instancyjną kontrolę sądu, mogącą zostać zainicjowaną przez każdą ze stron.

Prezentowane uwagi jednoznacznie dowodzą, że opiniowane rozwiązania le-
gislacyjne stanowią naruszenie przytoczonych powyżej warunków minimalnych 
sprecyzowanych przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu K 23/11.

W konkluzji należy wyrazić pogląd, że wbrew twierdzeniom zawartym w pkt 3 
uzasadnienia projektu nie uwzględniono w nim wszystkich sformułowanych przez 
Trybunał Konstytucyjny minimalnych wymagań, jakie łącznie powinny spełniać 
przepisy ustaw normujących niejawne pozyskiwanie przez władze publiczne infor-
macji o osobach. W zakresie dotyczącym kontroli operacyjnej, poza problematyką 
zasad postępowania z materiałami, które mogą zawierać informacje objęte tajem-
nicą zawodową albo są objęte zakazami dowodowymi oraz sprecyzowaniem prze-
słanek kontroli operacyjnej podejmowanej przez ABW i AW, projekt zasadniczo 
spełnia przytoczone minima, w części zaś przewidującej obowiązek udostępniania 
służbom danych telekomunikacyjnych, danych pocztowych oraz danych interneto-
wych przedłożony projekt wymaga daleko idących korekt. 
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Opinia w sprawie projektu ustawy – Prawo o prokuraturze

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy wprowadza zasadnicze zmiany 
w zakresie ustroju i organizacji prokuratury. Projektodawcy zdecydowali się na 
całościowe uregulowanie tego zagadnienia proponując nowy, kompleksowy akt 
prawny – Prawo o prokuraturze, który ma zastąpić dotychczasową ustawę z dnia 
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.). 

Potrzeba ukształtowania nowego modelu funkcjonowania jednego z najistot-
niejszych organów ochrony prawnej w kraju nie jest postulatem oryginalnym. Ko-
nieczność reorganizacji prokuratury od dawna dostrzega się w doktrynie prawa 
(zob. np. S. Waltoś, Prokuratura – jej miejsce wśród organów władzy, struktura 
i funkcje, Państwo i Prawo, 2002, nr 4, s. 5 i n.; K. Kijowski, Kierunek przemian 
ustrojowych prokuratury w kontekście umiejscowienia jej organów w Konstytu-
cji RP, EP 2013, nr 11, s. 29 i n.; L. Mazowiecka, Prokuratura w Polsce 1918–2014, 
Warszawa 2015, s. 212 i n.). Nie bez znaczenia pozostaje także postęp technolo-
giczny i pojawienie się nowych rodzajów przestępczości, w tym przede wszystkim 
o charakterze terrorystycznym i gospodarczym. 

Potrzebę reformy prokuratury zauważają także Projektodawcy słusznie pod-
nosząc, że jej ustrój, organizację i zasady działania określa ustawa, która mimo 
wielokrotnych nowelizacji nie spełnia obecnie wymagań i oczekiwań związanych 
z określeniem podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania tego organu. 
Sama idea uchwalenia nowej ustawy o prokuraturze nie budzi zatem większych 
obiekcji. Poważne zastrzeżenia wywołują natomiast rozwiązania szczegółowe. 

Zasadniczą zmianą dotychczasowego stanu prawnego jest połączenie funkcji 
Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Założenie to należy oce-
nić negatywnie. Sąd Najwyższy konsekwentnie stoi na stanowisku, że stworzenie 
tego rodzaju unii personalnej wpłynie niekorzystnie na sprawność i niezależność 
prokuratury. Pogląd taki prezentowano już w toku wcześniejszych prac legislacyj-
nych nad nowelizacją ustawy o prokuraturze (opinia z dnia 12 marca 2008 r., BSA 
II–021–16/08); a także w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, 
zakładającą upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do składania tzw. kasacji nad-
zwyczajnej (opinia z dnia 12 października 2012 r., BSA II – 021 – 329/12). 

De lege lata – zalety rozdzielenia obu urzędów są oczywiste. W doktrynie słusz-
nie zauważa się, że przy rozpatrywaniu kwestii podległości prokuratury Ministrowi 
Sprawiedliwości trzeba pamiętać, iż bez względu na kulturę polityczną osoby pia-
stującej ten urząd, jej powściągliwość w przekształcaniu kierunku polityki karnej 
w polecenia wydawane w konkretnych sprawach, zawsze będzie zachodzić niebez-
pieczeństwo obwiniania jej o motywacje polityczne w działalności w charakterze 
Prokuratora Generalnego. Podejrzliwość zaś środków masowego przekazu, zaostrzo-
na stosowną opcją polityczną, z reguły prowadzi do doszukiwania się w decyzjach 
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Ministra Sprawiedliwości podtekstu politycznego (S. Waltoś, Prokuratura – jej miej-
sce wśród organów władzy, struktura i funkcje, Państwo i Prawo, 2002, nr 4, s. 7–8). 

Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości re-
alizuje zatem postulat wzmocnienia niezależności prokuratury oraz stwarza instru-
menty chroniące przed naciskami politycznymi. Warto przy tym podkreślić że Kon-
stytucja RP z 1997 r. nie przewiduje w zakresie obu tych funkcji unii personalnej, 
wspominając odrębnie o Ministrze Sprawiedliwości (w art. 187 ust. 1 dotyczącym 
Krajowej Rady Sądownictwa) i odrębnie o Prokuratorze Generalnym (w art. 191 
ust. 1 pkt 1 dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego).

Poza naruszeniem wymogu apolityczności prokuratury, połączenie obu urzę-
dów niesie ze sobą ryzyko konfl iktu interesów, jakie mogą zaistnieć w relacji Mi-
nister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny. Może to mieć miejsce np. w razie 
występowania przez tego ostatniego przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie 
dotyczącej zgodności z Konstytucją aktu prawnego, który powstał w resorcie spra-
wiedliwości. Podobne wątpliwości może budzić stanowisko Prokuratora General-
nego w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia ważności wyborów, w sytuacji, 
gdy zarzuty będą dotyczyły partii politycznej, której reprezentantem jest Minister 
Sprawiedliwości. W obu przypadkach doszłoby do naruszenia reguły nemo iudex 
in causa sua i wypaczenia założenia, iż Prokurator Generalny każdorazowo działa 
jako obiektywny rzecznik praworządności. 

Projektowana zmiana spowoduje także, iż reprezentant władzy wykonawczej 
jakim jest Minister Sprawiedliwości stanie się – poza nielicznymi czynnościami 
zarezerwowanymi do wyłącznej kognicji sądu – omnipotentnym organem postępo-
wania przygotowawczego, uprawnionym do bezpośredniego kierowania prokura-
turą w drodze wytycznych dotyczących także konkretnych czynności procesowych 
(art. 7 § 2 projektu w zw. z art. 13 § 2 projektu). Zdecydowanie osłabia się w ten 
sposób walor niezależności prokuratorskiej. 

Tak istotna zmiana ustrojowa nie została niestety poparta przekonującym 
uzasadnieniem. W motywach ustawowych twierdzi się, że „Kolejna nowelizacja 
ustawy o prokuraturze przeprowadzona w 2009 roku doprowadziła do rozdzielenia 
stanowiska Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości, co 
w opinii wielu przedstawicieli doktryny, stanowić mogło naruszenie art. 146 ust. 4 
pkt 9 Konstytucji” (s. 88 projektu). Nie tylko jednak nie podaje się konkretnych po-
glądów i autorów takich twierdzeń, ale również wskazuje się na wątpliwy wzorzec 
Konstytucyjny. Przytoczony przepis dotyczy bowiem obowiązku Rady Ministrów 
w zakresie sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi 
państwami i organizacjami międzynarodowymi, co pozostaje bez merytorycznego 
związku z zadaniami i celami działalności prokuratury.

Twierdzi się również, że „powrót do unii personalnej Ministra Sprawiedliwo-
ści i Prokuratora Generalnego doprowadzi do odzyskania przez osobę kierującą 
prokuraturą silnej pozycji, zarówno wobec podległych prokuratorów jak i organów 
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zewnętrznych, co stanowi niezbędny element właściwej realizacji zadań nałożonych 
przez ustawodawcę na tę instytucje” (s. 88 projektu). Wywód ten nie przekonuje, 
albowiem taki sam efekt można uzyskać wzmacniając kompetencje Prokuratora 
Generalnego, bez konieczności łączenia obu urzędów. Nie jest to zatem argument 
przemawiający za słusznością wprowadzenia unii personalnej, ale raczej taki, który 
wskazuje na potrzebę wzmocnienia pozycji ustrojowej i procesowej Prokuratora 
Generalnego. 

Zdecydowanie krytycznie należy ocenić powołanie w Prokuraturze Krajowej 
specjalnego Wydziału Spraw Wewnętrznych (art. 19 § 4 projektu), właściwego do 
prowadzenia postępowań przygotowawczych „w sprawach najpoważniejszych czy-
nów przestępnych popełnionych przez sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów 
i asesorów prokuratury, a także wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego 
w tych sprawach przed sądem”. 

Utworzenie wyspecjalizowanej jednostki śledczej usytuowanej na szczeblu 
Prokuratury Krajowej każdorazowo uzasadnione powinno być szczególnymi oko-
licznościami przesądzającymi o rzeczywistej potrzebie zaangażowania najbardziej 
doświadczonej grupy prokuratorów. Może to wynikać np. ze skali danego rodzaju 
przestępczości, jej zagrożenia społecznego, czy też stopnia skomplikowania okre-
ślonej kategorii spraw. Tymczasem liczba przestępstw popełnianych przez sędziów 
oraz prokuratorów jest niewielka. Obrazują to w pewnym sensie dane statystycz-
ne dotyczące postępowań dyscyplinarnych. Przykładowo, jeżeli chodzi o sędziów, 
liczba spraw dyscyplinarnych rozpoznanych przez Sąd Najwyższy kształtowała się 
na poziomie kilkudziesięciu postępowań w roku (2010 r. – 58 spraw; 2011 r. – 
54 sprawy; 2012 r. – 53 sprawy; 2013 r. – 46 spraw; 2014 – 69 spraw – źródło: 
Informacja o działalności Sądu Najwyższego, www.sn.pl). W większości przypad-
ków postępowania dyscyplinarne, w których równolegle prowadzone były postę-
powania karne, dotyczyły przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
które z reguły nie należą do spraw o szczególnie skomplikowanym stanie prawnym 
i faktycznym. Oznacza to, że przyjmując każde z wymienionych kryteriów – ilości 
postępowań, rodzaju przestępstw oraz złożoności spraw – problem przestępczości 
sędziów i prokuratorów stanowi zupełny margines. 

Co więcej, tak szacowana liczba postępowań prowadzonych przez planowany Wy-
dział musi ulec zmniejszeniu, skoro ma on zajmować się „najpoważniejszymi czynami 
przestępnymi popełnionymi przez sędziów”, a zatem jedynie wyselekcjonowanymi we-
dług tego kryterium postępowaniami. Można tym samym założyć, że Wydział Spraw 
Wewnętrznych w efekcie będzie zajmował się jednostkowymi w skali roku przypad-
kami. Dla porównania inne jednostki organizacyjne wyodrębnione w strukturze Proku-
ratury Krajowej mają zajmować się ściganiem przestępczości zorganizowanej, najpo-
ważniejszych przestępstw korupcyjnych i przestępstw o charakterze terrorystycznym 
(art. 19 § 2 projektu) oraz całokształtem spraw podlegających orzecznictwu sądów 
wojskowych (art. 19 § 3 projektu). Wynika z tego, że problem zwalczania przestępstw 
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o charakterze terrorystycznym jest dla Projektodawców tak samo istotny jak incyden-
talne przypadki naruszania prawa przez sędziów lub prokuratorów. 

Powołanie specjalnego Wydziału Spraw Wewnętrznych nie jest uzasadnione również 
z punktu widzenia wiążących Polskę zobowiązań międzynarodowych. Niewątpliwie do 
poważnych przestępstw można zaliczyć czyny zabronione o charakterze korupcyjnym. 
Na forum Rady Europy monitorowaniem skuteczności zwalczania i zapobiegania ko-
rupcji zajmuje się GRECO (Group of States against Corruption). Ostatni raport GRECO 
sporządzony w ramach ewaluacji przestrzegania przez Polskę zobowiązań w zakre-
sie zwalczania korupcji dotyczył zapobiegania i zwalczania tego rodzaju przestępstw 
wśród parlamentarzystów, sędziów oraz prokuratorów. W raporcie tym nie odnotowano 
nieefektywności działania prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury w zakresie ścigania „przestępstw korupcyjnych” sędziów czy prokuratorów. 
Nie wskazano też na potrzebę powołania specjalnej grupy prokuratorów do ścigania tych 
przestępstw (por. Czwarta runda oceny. Zapobieganie korupcji w odniesieniu do par-
lamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Raport z oceny. Polska. Przyjęty przez GRE-
CO na 57 posiedzeniu plenarnym (Strasbourg, 15–19 października 2012 r.), por także 
Czwarta runda oceny. Zapobieganie korupcji w odniesieniu do parlamentarzystów, sę-
dziów i prokuratorów. Raport zgodności. Polska. Przyjęty przez GRECO podczas 66 
posiedzenia plenarnego (Strasbourg, 8–12 grudnia 2014 r.): dane dostępne na stronie: 
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/re/grecorc420141_poland_pl.pdf).

Trudno zatem nie odnieść wrażenia, że utworzenie Wydziału Spraw Wewnętrz-
nych podyktowane zostało motywami pozamerytorycznymi, a zaangażowanie 
prokuratorów Prokuratury Krajowej w prowadzenie tego rodzaju postępowań stoi 
w wyraźnej dysproporcji do realnych potrzeb i zagrożeń. Rozwiązanie takie sta-
nowi również wyraz braku zaufania dla prokuratorów, którzy mieliby prowadzić 
ewentualne postępowania według zasad ogólnych. 

Niestety wątpliwości tych nie rozwiewa uzasadnienie projektu, w którym nie 
tylko nie wskazano jaka jest aktualna skala postępowań dotyczących ciężkich prze-
stępstw popełnionych przez ww. podmioty, ale nawet nie przedstawiono jakiego-
kolwiek argumentu na rzecz przyjętego rozwiązania. Część motywacyjna projektu 
nie udziela także odpowiedzi na pytanie, dlaczego istniejące w tym względzie roz-
wiązania prawne należałoby uznać za niewystarczające. Przypomnienia wymaga, że 
w sprawach, w których osobą podejrzaną jest sędzia lub prokurator obligatoryjnie 
prowadzone jest śledztwo prokuratorskie, z wszelkimi tego konsekwencjami proce-
sowymi (art. 309 pkt 2 k.p.k.; art. 311 § 2 k.p.k.). Stanowi to dostateczną gwarancję 
rzetelnego i profesjonalnego prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

W uzasadnieniu nie wskazano również, dlaczego Wydział Spraw Wewnętrz-
nych miałby zajmować się wyłącznie przestępstwami popełnionymi przez podmioty 
wskazane w 19 § 4 projektu. Nie ulega wątpliwości, że od strony formalnoprawnej 
w analogicznej sytuacji jak sędziowie i prokuratorzy znajdują się inne osoby, które 
dysponują immunitetem procesowym. Stąd przemyślenia godnym postulatem jest 
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ewentualne stworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej prokuratury, do właściwo-
ści której należałoby prowadzenie postępowań o ciężkie przestępstwa popełnione 
przez wszystkie podmioty, które w Polsce korzystają z ochrony immunitetu formal-
nego, zatem nie tylko sędziów i prokuratorów, ale także m.in. posłów, senatorów, itd.

Poważne zastrzeżenia budzi umieszczenie w projekcie ustawy przepisów re-
gulujących materię procesową, które oddziałują treścią normatywną na uregulo-
wania kodeksu postępowania karnego. W szczególności, wątpliwości wywołuje 
treść art. 12 projektu odnoszący się do kwestii ujawniania informacji dotyczących 
prowadzonego postępowania przygotowawczego i jego relacja do art. 156 k.p.k. 

W art. 12 § 1 projektu przewiduje się, że Prokurator Generalny, Prokurator Krajo-
wy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy mogą przedstawić organom władzy 
publicznej, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach także innym osobom, infor-
macje dotyczące działalności prokuratury, w tym także informacje dotyczące kon-
kretnych spraw, jeżeli informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa 
i jego prawidłowego funkcjonowania. Z kolei w art. 12 § 2 projektu upoważnia się 
Prokuratora Generalnego oraz kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury 
(jak też upoważnionych przez nich prokuratorów) do przekazywania mediom infor-
macji z toczącego się postępowania przygotowawczego lub dotyczących działalności 
prokuratury, z wyłączeniem informacji niejawnych. Natomiast z art. 12 § 3 projektu 
jednoznacznie wynika, że przekazanie informacji z konkretnego prowadzonego po-
stępowania „innym osobom” lub mediom nie wymaga uzyskania zgody prowadzące-
go postępowanie przygotowawcze. W uzasadnieniu do art. 12 projektu stwierdza się 
jednocześnie, że „w takich wypadkach nie będzie miał zastosowania art. 156 § 5 ko-
deksu postępowania karnego” (s. 97 projektu). Są to rozwiązania dyskusyjne.

Zdecydowanie negatywnie należy ocenić wprowadzenie uprawnienia do prze-
kazywania „innym osobom” informacji z konkretnego postępowania przygotowaw-
czego (art. 12 § 1 projektu). Chodzi tu o osoby inne niż „organy władzy publicznej”, 
wskazane we wcześniejszym fragmencie tego przepisu. Mogą to być zatem osoby, 
które nie posiadają żadnych przewidzianych prawem kompetencji do działania w ob-
szarze ścigania przestępstw czy zapobiegania lub zwalczania przestępczości. Za bez-
pieczeństwo państwa lub jego prawidłowe funkcjonowanie odpowiadają bowiem 
„organy władzy publicznej”. Przekazywanie osobom prywatnym informacji z toczą-
cego się postępowania przygotowawczego, z wyłączeniem procesowej drogi dostępu 
do akt sprawy przewidzianej w art. 156 § 5 k.p.k., nie znajduje żadnego racjonalne-
go uzasadnienia. Z art. 12 § 1 projektu wynika ponadto, że Prokurator Generalny 
(Prokurator Krajowy, inny upoważniony prokurator) mogą działać z urzędu, czyli 
przekazywać taką informacje z własnej inicjatywy, bez uprzedniego wystąpienia ze 
stosownym wnioskiem przez tą „inną osobę” i bez konieczności wykazania przez nią 
interesu w otrzymaniu informacji z postępowania przygotowawczego (jak tego wy-
maga art. 156 § 5 k.p.k., który dodatkowo dopuszcza udostępnienie akt postępowania 
przygotowawczego osobom innym niż strony procesowe tylko „wyjątkowo”). 
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Wyłączenie stosowania art. 156 § 5 k.p.k. sugeruje, że nie będzie konieczne 
wydanie wymaganego przez ten przepis zarządzenia prokuratora o udostępnieniu 
akt postępowania przygotowawczego, każdorazowo ujawniającego w swej treści: 
imię i nazwisko osoby, która uzyskała dostęp do akt (czyli w praktyce informacje 
o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym), powód udzielenia dostępu, jak 
również prokuratora, który zdecydował o dostępie i jego zakresie. Niezrozumiałe 
jest dlaczego w projekcie pozbawia się prokuratora prowadzącego lub nadzoru-
jącego postępowanie przygotowawcze kompetencji do decydowania lub przynaj-
mniej współdecydowania o zakresie ujawnienia informacji z tego postępowania. 
To właśnie prokurator prowadzący postępowanie posiada najlepsze rozeznanie co 
do tego, na ile ujawnienie informacji o konkretnej prowadzonej sprawie jest w da-
nym momencie dopuszczalne i uzasadnione z punktu widzenia ochrony interesów 
toczącego się postępowania. 

Projektowany art. 12 ustawy nie reguluje żadnych wymogów formalnych re-
jestrowania „przedstawienia” (czyli w praktyce ujawnienia) informacji z postępo-
wania przygotowawczego poza wskazaniem podmiotów uprawnionych do takiego 
ujawnienia. Nie przewiduje się pouczania osoby uzyskującej informację o odpo-
wiedzialności karnej przewidzianej w art. 241 k.k., tymczasem takie pouczenie 
jest zazwyczaj przekazywane osobom, którym udostępnia się akta postępowania 
przygotowawczego w trybie art. 156 § 5 k.p.k. (chociaż przepisy tego wyraźnie 
nie przewidują). Wprawdzie „inna osoba” nie będzie zwolniona od ponoszenia 
odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 241 k.k., lecz wskazane w uzasad-
nieniu projektu wyłączenie stosowania art. 156 § 5 k.p.k. może istotnie utrudnić 
ustalenie kręgu osób podejrzanych o upowszechnienie bez zezwolenia wiadomości 
z postępowania przygotowawczego. Wobec tego, z powodu treści art. 12 projektu, 
istotnemu osłabieniu ulegnie ochrona tajemnicy postępowania przygotowawczego. 

W art. 12 § 2 projektu przewidziano uprawnienie do przekazywania mediom in-
formacji z toczącego się postępowania karnego, „mając na uwadze interes publicz-
ny”. Obecnie, zgodnie z § 6 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych 
jednostek organizacyjnych prokuratury (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 11 września 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1218, ze zm.) współpracę jednostek 
prokuratury ze środkami masowego przekazu zapewniają: 1) w Prokuraturze Ge-
neralnej - rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej; 2) w prokuraturach apelacyj-
nych i prokuraturach okręgowych – kierownicy tych prokuratur i rzecznicy prasowi; 
3) w prokuraturach rejonowych – prokurator rejonowy lub jego zastępca. W praktyce 
o zakresie informacji z konkretnego postępowania przekazywanych mediom co do 
zasady decyduje prokurator prowadzący postępowanie w uzgodnieniu z kierowni-
kiem jednostki. Proponowane brzmienie art. 12 §§ 2 i 3 projektu całkowicie wyłącza 
kompetencję prokuratora prowadzącego sprawę do decydowania o zakresie informa-
cji z postępowania, jakie mają zostać ujawnione mediom. Taką kompetencję uzysku-
je natomiast Prokurator Generalny, będący jednocześnie Ministrem Sprawiedliwości. 
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W proponowanym stanie prawnym Prokurator Generalny może samodzielnie, bez 
uwzględnienia stanowiska prowadzącego sprawę prokuratora, np. w trakcie konfe-
rencji prasowej, zdecydować o zakresie ujawnienia środkom masowego przekazu 
informacji z konkretnego postępowania. Zgodnie z art. 39 projektu przewiduje się co 
prawda możliwość powołania rzecznika prasowego Prokuratora Generalnego, jednak 
art. 12 § 2 projektu przesądza, że Prokurator Generalny może przekazywać mediom 
informacje z konkretnego postępowania „osobiście”. Należy stanowczo postulować, 
aby w kwestii dopuszczalności i zakresu ujawnienia takich informacji uwzględniane 
było stanowisko prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze. 

Niejasna jest również relacja art. 12 § 2 projektu do treści art. 13 ust. 3 i 4 ustawy 
Prawo prasowe (ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24, ze 
zm.). Zgodnie z tymi przepisami, zgodę na publikowanie danych osobowych podej-
rzanego w toku postępowania przygotowawczego wydaje właściwy prokurator, przy 
czym wymaga ona formy postanowienia, na które podejrzanemu przysługuje zaża-
lenie do sądu rejonowego, w którego okręgu toczy się postępowanie. Postanowienie 
wydane w toku postępowania przygotowawczego staje się wykonalne z chwilą upra-
womocnienia. Niejasne pozostaje, czy Prokurator Generalny będący jednocześnie 
Ministrem Sprawiedliwości będzie uprawniony przekazać mediom informacje obej-
mujące dane osobowe podejrzanego z pominięciem trybu uzyskania prawomocnego 
postanowienia, o którym mowa w art. 13 ust. 4 Prawo prasowe. Kwestia ta może 
wywoływać wątpliwości w praktyce, zwłaszcza w kontekście zakresu gwarancji po-
dejrzanego do sądowej kontroli decyzji o ujawnieniu jego danych. 

W uzasadnieniu projektu stwierdzono, iż w razie przekazania mediom informa-
cji z postępowania przygotowawczego „Prokurator Generalny lub upoważniony 
przez niego prokurator nie będą ponosili odpowiedzialności cywilnej i majątko-
wej za przekazanie rzetelnych i zgodnych z poczynionymi ustaleniami informacji” 
(s. 97 projektu). Zamieszczenie takiej treści w uzasadnieniu projektu jest niezro-
zumiałe. Ewentualna „odpowiedzialność cywilna i majątkowa” może być spowo-
dowana np. naruszeniem przez ww. podmioty zasady domniemania niewinności, 
zagwarantowanej w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, jak również w wiążących Pol-
skę standardach międzynarodowych (w szczególności w art. 6 ust. 2 Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności). 

Wbrew sugestiom zawartym w uzasadnieniu należy założyć, że przekazując 
mediom informacje z toczącego się postępowania podmioty wymienione w art. 12 
§ 2 projektu będą respektować zasadę domniemania niewinności. Zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, wykluczone jest stwierdzenie 
popełnienia przestępstwa przez osobę póki nie zapadnie wobec niej prawomocny 
wyrok skazujący lub warunkowo umarzający postępowanie. Dyrektywa przestrze-
gania domniemania niewinności jest adresowana do wszystkich organów władzy 
publicznej (por. m.in.: wyrok TK z dnia 16 maja 2000 r., P 1/99, OTK 2000, nr 4, 
poz. 111, pkt 1 uzasadnienia, por. także W. Wróbel, O dwóch aspektach konstytu-
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cyjnej zasady domniemania niewinności, [w:] Nauki penalne wobec problemów 
współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin 
Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Warszawa 2007, s. 323–324; P. Wi-
liński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s. 169). Podobne i kon-
sekwentne stanowisko wyraża w tym względzie również Europejski Trybunał Praw 
Człowieka. Każda publiczna wypowiedź przedstawiciela władzy (funkcjonariusza 
publicznego) przesądzająca winę podejrzanego przed wydaniem prawomocnego 
wyroku skazującego jest uznawana na naruszenie domniemania niewinności. Dla 
stwierdzenia naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji nie jest konieczne nawet wydanie 
formalnego oświadczenia (formal fi nding), wystarczy, że ogłoszono argumentację 
sugerującą, że funkcjonariusz publiczny uważa oskarżonego za winnego (por. jedy-
nie wybrane przykłady z najnowszego orzecznictwa: wyrok ETPCz z dnia 8 kwiet-
nia 2010 r., Pesa przeciwko Chorwacji, skarga nr 40523/08, §§ 132–151; wyrok 
ETPCz z dnia 14 czerwca 2011 r., Mirosław Garlicki przeciwko Polsce, skarga 
nr 36921/07, §§ 131–133; wyrok ETPCZ z 22 maja 2014 r., Ilgar Mammadov prze-
ciwko Republice Azerbejdżanu, skarga nr 15172/13, §§ 125–128). 

W orzecznictwie ETPCz podkreśla się wprawdzie potrzebę informowania środ-
ków masowego przekazu o toczących się postępowaniach przygotowawczych, 
w szczególności wtedy, gdy podejrzanymi są funkcjonariusze publiczni. Obowiązek 
taki stanowi element „pozytywnych proceduralnych obowiązków państwa” wyinter-
pretowanych przez ETPCz z art. 2 i 3 Konwencji (por. m.in.: wyrok z dnia 24 lip-
ca 2014 r. w sprawie El Nashiri przeciwko Polsce, skarga nr 28761/11, § 494; wy-
rok z dnia 4 maja 2001 r., Kelly i inni przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga 
nr 30054/96, §§ 95–98), zaś przez dziennikarzy może też być on wywodzony z art. 10 
Konwencji. Jednak Trybunał strasburski jednocześnie podkreśla, że: 1) sposób prze-
kazywania takich informacji nie może naruszać domniemania niewinności (por. m.in. 
wyrok ETPCz z dnia 14 czerwca 2011 r., Mirosław Garlicki przeciwko Polsce, skarga 
nr 36921/07, § 132) oraz że 2) prawo mediów do dostarczania informacji podlega 
ograniczeniom wymienionym w art. 10 ust. 2 Konwencji. Zgodnie z tym przepisem 
korzystanie z wolności wypowiedzi pociąga za sobą obowiązki i odpowiedzialność 
i może podlegać wymogom, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są niezbęd-
ne m.in.: w interesie bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa publicznego ze 
względu na konieczność zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, dla 
ochrony dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujaw-
nieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy 
sądowej (por. m.in.: wyrok Wielkiej Izby Trybunału z dnia 10 grudnia 2007 r., Stoll 
przeciwko Szwajcarii, skarga nr 69698/01; wyrok z dnia 1 lipca 2014 r., A.B. przeciw-
ko Szwajcarii, skarga nr 56925/08). 

Z punktu widzenia zaprezentowanych standardów konstytucyjnych i konwen-
cyjnych krytycznie należy odnieść się do zawarcia w uzasadnieniu projektu treści 
sugerującej dopuszczalność ujawnienia mediom informacji z prowadzonego po-
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stępowania w taki sposób, który może np. naruszać dobra osobiste uczestników 
postępowania i prowadzić do odpowiedzialności cywilnej. 

Nie wiadomo z jakiego powodu Projektodawcy zdecydowali się na zawężenie 
wymogów formalnych, jakie spełniać musi osoba będąca Prokuratorem General-
nym. Za wystarczające uznano, aby: posiadała ona wyłącznie obywatelstwo polskie 
i korzystała z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie była prawomocnie 
skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 75 § 1 pkt 1 pro-
jektu); była nieskazitelnego charakteru (art. 75 § 1 pkt 2 projektu) oraz ukończyła 
wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia 
prawnicze uznane w Polsce (art. 75 § 1 pkt 3 projektu). Konieczne jest także, aby 
osoba taka nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała lub nie była współpracow-
nikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.), ani też nie 
była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się nieza-
wisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem (art. 75 
§ 1 pkt 8 projektu).

Są to wymogi zdecydowanie poniżej kryteriów, jakie spełniać musi osoba apli-
kująca na stanowisko prokuratora (art. 75 § 1 pkt 1 – 8 projektu). Tymczasem wy-
daje się, że osoba piastująca urząd usytuowany na szczycie hierarchii urzędniczej 
powinna legitymować się określonym doświadczeniem zawodowym przekraczają-
cym przyjemniej próg kwalifi kacji wymagany od urzędnika rozpoczynającego pra-
cę na stanowisku prokuratorskim. Tym bardziej, że projektowana ustawa wyposaża 
Prokuratora Generalnego w szereg uprawnień o charakterze stricte procesowym. 

Dla porównania obowiązująca ustawa wymaga w tym zakresie od Prokuratora 
Generalnego dużo wyższych kwalifi kacji zawodowych. Zgodnie z art. 10 a ust. 3 
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 270, poz. 
1599 ze zm.) na stanowisko to może zostać powołana osoba będąca prokuratorem 
w stanie czynnym powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratu-
ry, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, o co najmniej dziesięcioletnim stażu na stanowisku prokuratora, sędzią 
Izby Karnej lub Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w stanie czynnym, sędzią sądu 
powszechnego lub sędzią sądu wojskowego w stanie czynnym, o co najmniej dzie-
sięcioletnim stażu sędziowskim w sprawach karnych.

Poza sporem powinno także pozostawać założenie, że Prokuratorem General-
nym może zostać jedynie osoba zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 
obowiązków prokuratora (art. 75 § 1 pkt 4 projektu). Wydaje się również, że powi-
nien on cechować się odpowiednim doświadczeniem życiowym wynikającym ze 
stosownego wieku (art. 75 § 1 pkt 5 projektu). 

W art. 135 projektu stwierdza się, że postępowanie przygotowawcze przeciwko 
prokuratorom wszczyna i prowadzi wyłącznie prokurator. Przepis ten ma charakter 
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procesowy i co do zasady powinien być umieszczony w kodeksie postępowania 
karnego. Poza tym jest on zbędny ze względu na treść art. 309 pkt 2 k.p.k. w zw. 
z art. 311 § 1 k.p.k. Z tych przepisów jednoznacznie wynika, że jeżeli podejrzanym 
jest prokurator, to prowadzi się śledztwo, zaś prowadzenie takiego śledztwa nie 
może być powierzone Policji ani w całości, ani w części. Dopuszczalne jest jedynie 
powierzenie policji dokonania poszczególnych czynności takiego śledztwa. Proku-
rator może jednak zawsze zdecydować, że wszystkie czynności śledztwa przepro-
wadzi samodzielnie. Jeżeli zamiarem projektodawców było usunięcie procesowej 
możliwości powierzenia Policji poszczególnych czynności w śledztwie prowadzo-
nym przeciwko prokuratorowi, to należało stosowny przepis umieścić w kodeksie 
postępowania karnego. Nie ma jednak dobrych racji, aby podobne wyłączenie do-
puszczenia Policji do przeprowadzenie poszczególnych czynności nie dotyczyło 
także pozostałych podmiotów wymienionych w art. 309 pkt 2 i 3 k.p.k. 

Krytycznie należy ocenić wprowadzenie pełnej jawności oświadczeń majątkowych 
prokuratorów (art. 104 § 7 projektu). Prawidłową kontrolę tych oświadczeń powinno 
się zapewnić przez wskazanie w art. 104 § 8 projektu, że urzędy skarbowe są zobowią-
zane a nie jedynie uprawnione do analizy danych zawartych w oświadczeniu. Prywat-
ność prokuratorów powinna być szczególnie chroniona przez państwo, gdyż leży w 
interesie państwa. Upublicznienie oświadczeń niesie ze sobą ryzyko zidentyfi kowania 
prokuratora i wywierania na niego wpływu oraz obniża autorytet urzędu. 

Przemyślenia wymaga zasadność zlikwidowania kadencji na stanowiskach 
funkcyjnych i kierowniczych. Kadencyjność funkcji w sektorze władz publicznych 
jest bowiem standardem współczesnych ustrojów demokratycznych, a jej zalety 
są powszechnie znane i eksponowane zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie 
(zob. m.in. Z. Strus, [w:] A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 96; A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Zasada 
kadencyjności Sejmu – wybrane problemy, Przegląd Sejmowy 2002, nr 3, s. 9 i n.; 
wyr. TK z dnia 15 lipca 2009 r., K 64/07, OTK-A 2009, nr 7, pοz. 110). Dotyczy to 
również jednostek organizacyjnych prokuratury.

Na nieporozumieniu polega zredefi niowanie przewinienia dyscyplinarnego, 
którym w świetle art. 138 § 1 i § 2 projektu jest oczywista i rażąca obraza przepi-
sów prawa i uchybienie godności urzędu, za wyjątkiem działania lub zaniechania 
podjętego wyłącznie w interesie społecznym. Po pierwsze, działanie w interesie 
społecznym jest wpisane w istotę zawodu prokuratora i działalności prokuratury 
jako organu ochrony prawnej. Stąd też każde działanie stanowiące rażącą obrazę 
przepisów prawa i uchybienie godności urzędu powinno stanowić delikt dyscypli-
narny. Po drugie, tak zredagowana klauzula generalna, wyłączająca odpowiedzial-
ność dyscyplinarną nie tylko stanowi ewenement w systemie prawa, ale przede 
wszystkim stwarza ryzyko szerokiej interpretacji, mogącej powodować uchylenie 
się prokuratora od odpowiedzialności dyscyplinarnej nawet w razie rażącej i oczy-
wistej obrazy prawa. 
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Wątpliwości budzi treść art. 38 § 2 projektu, który pozbawia prezesa sądu moż-
liwości zgłoszenia sprzeciwu wobec podjęcia przez sędziego w stanie spoczynku 
funkcji doradcy Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego. Ocena za-
sadności podejmowania tego rodzaju działalności powinna zostać pozostawiona 
– według obowiązujących zasad ogólnych – prezesowi sądu. 

Zastrzeżenia budzi treść art. 97 § 1 projektu i powiązane z nim uregulowania, 
zgodnie z którymi prokurator w stanie spoczynku może prowadzić działalność po-
lityczną.

Treść art. 64 § 2 projektu (w którym mowa o „odstąpieniu” od oskarżenia) 
pozostaje niekompatybilna z treścią art. 14 § 2 k.p.k. (który stanowi o „cofnięciu” 
aktu oskarżenia). 

Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie jawności postępowań dyscyplinar-
nych wobec prokuratorów (art. 147 § 1 projektu) oraz treść art. 137 § 4 projektu, 
zgodnie z którym zrzeczenie się immunitetu w odniesieniu do wykroczeń drogo-
wych wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną prokuratora. 

Zasadna jest propozycja, aby – co do zasady – prokurator prowadzący albo nad-
zorujący postępowanie przygotowawcze następnie wykonywał w takich sprawach 
czynności oskarżyciela publicznego przed sądem (art. 56 § 1 projektu). 

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 207, wersja projektu z dnia 27 stycznia 2016 r.)

1. Uwagi ogólne

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy stanowi kolejną już, w krótkim 
okresie czasu, zasadniczą modyfi kację modelu postępowania karnego. Z motywów 
ustawodawczych wynika, że intencją Projektodawców jest przywrócenie aktywniej-
szej roli sądu w toku procesu, zmierzające do zapewnienia w maksymalnym stopniu 
zgodności ustaleń faktycznych w perspektywie zasady prawdy materialnej, jak rów-
nież zwiększenie efektywności ścigania. Proponowana reforma zakłada powrót do 
modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym 
kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiającą dotarcie do prawdy. 

W przekonaniu Projektodawców „zasada kontradyktoryjności niewątpliwie 
stanowiła i powinna nadal stanowić jedną z podstawowych zasad przyświecają-
cych nowoczesnemu procesowi karnemu. Powinna ona jednak służyć budowaniu 
prawdziwych ustaleń faktycznych w procesie, a nie chociażby stwarzać możliwości 
osłabienia konsekwencji stosowania tej naczelnej zasady postępowania karnego, 
w tym również w zakresie realizacji celów, jakim proces służy (art. 2 § 1 k.p.k.)”.

W uzasadnieniu podnosi się również, że „wprowadzona z dniem 1 lipca 2015 r. 
reforma w sposób nadmierny faworyzuje zasadę kontradyktoryjności w stosunku 
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do zasady prawdy materialnej, marginalizując aktywną rolę sądu, który z uwagi 
na swą bezstronność, może i powinien w postępowaniu pełnić funkcję gwaranta 
– zarówno uprawnień jednostki, jak i skuteczności postępowania w aspekcie re-
alizacji jego celów, a zwłaszcza trafnej reakcji karnej. W ocenie Projektodawców 
aktualne regulacje tym samym nie dość wyraźnie wyznaczają wzajemną relację 
między zasadą wprowadzania dowodów do procesu na wniosek stron oraz nadal 
obowiązującym postulatem dążenia do osiągnięcia określonej w art. 2 § 2 k.p.k. 
zasady prawdy. Obowiązek dążenia do ustalenia prawdy nie koresponduje bowiem 
z uprawnieniem sądu do dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z urzędu jedynie 
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie-
wątpliwie w bardzo wielu sprawach po wyczerpaniu wniosków dowodowych stron, 
dla zadośćuczynienia postulatowi wskazanemu w art. 2 § 2 k.p.k. sąd powinien po-
dejmować inicjatywę dowodową w znacznie szerszym zakresie niż to wynika z re-
strykcyjnie sformułowanych przesłanek w art. 167 § 1 k.p.k. Sytuacja ta przyczynia 
się do zaburzenia spójności systemowej aktualnie obowiązującego modelu. Kieru-
jąc się tymi względami, Projektodawca uznał za stosowne przywrócić obowiązu-
jący do dnia 30 czerwca 2015 r. mieszany kontradyktoryjno–inkwizycyjny model 
postępowania jurysdykcyjnego oraz funkcjonalnie z nim połączony rozpoznawczy 
charakter postępowania przygotowawczego, przewidujący utrwalenie dowodów”.

Nie negując potrzeby dyskusji nad optymalizacją modelu postępowania karne-
go i nie kwestionując bynajmniej prawa władzy ustawodawczej do wprowadzania 
regulacji prawnych w kształcie odpowiadającym przyjętym przez nią założeniom 
normatywnym – w kontekście ocenianego projektu – poważne wątpliwości budzi 
kilka kwestii o charakterze generalnym. 

Po pierwsze, poza sporem musi pozostawać twierdzenie, że kodeks, jako szcze-
gólny akt prawny powinien cechować się nie tylko kompletnością regulacji praw-
nych, ale przede wszystkim ich stabilnością. Stąd też wszelkie zmiany – zwłaszcza 
dotyczące kwestii modelowych – muszą następować w sposób rozważny i znajdować 
szczególne uzasadnienie. Wynika to zarówno z samego charakteru prawnego usta-
wy procesowej, jak i rodzaju dóbr prawnych, w które ingeruje ustawodawca. Proces 
karny w szerokim zakresie dotyka przecież praw i wolności człowieka i obywatela, 
głęboko ingerując w sferę wolności osobistej, prywatności, czy własności. Na tym 
tle poważne zastrzeżenie budzi kategoryczne założenie, że nowelizacja procedury 
karnej, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. nie zasługuje na jej zweryfi kowanie 
w praktyce. Trudno bowiem przyjmować, że do takiej weryfi kacji doszło, skoro do 
dnia dzisiejszego minęło zaledwie ok. 9 miesięcy. Jest to okres zdecydowanie zbyt 
krótki, aby można było mówić o wadach lub zaletach przyjętego modelu. 

Projektowanej ustawie towarzyszy raczej nietypowe w działalności legislacyjnej 
aprioryczne założenie, że poprzednie rozwiązania są wadliwe i wymagają zmiany. Ce-
chą charakterystyczną przeważającej części projektu jest bowiem proste przywrócenie 
rozwiązań poprzednich. Sama odmienna ocena istniejących rozwiązań prawnych nie 
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może jednak stanowić wystarczającego powodu do zasadniczej modyfi kacji modelu 
procedury karnej. Stąd też metodologicznie dużo lepszym rozwiązaniem byłoby spraw-
dzenie w dłuższej perspektywie czasowej poprawności funkcjonowania nowych insty-
tucji prawnych, zdiagnozowanie istniejących wad, dokonanie ich oceny i ewentualnej 
korekty. Potrzeba czasu jest w tym przypadku ewidentna. Chodzi przede wszystkim 
o prześledzenie całości procesu, od jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia 
i ewentualnej kontroli w ramach nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Znaczenie 
mają również kwestie mentalne i siła przyzwyczajenia do dotychczasowych rozwiązań. 

Gdyby jednak nawet przyjąć, że tak krótki okres czasu pozwala na krytykę 
modelu kontradyktoryjnego, to i tak należałoby ją oprzeć na podstawowych mier-
nikach prawidłowości funkcjonowania prawa sądowego jak np.: badania aktowe, 
badania ankietowe, czy analiza orzecznicza. Wskazana byłaby również szersza 
dyskusja środowiskowa. Pozwoliłoby to udzielić odpowiedzi na tak nurtujące dziś 
pytania jak np.: czy istnieje zależność pomiędzy zwiększeniem kontradyktoryjności 
a ilością wyroków uniewinniających, czy nowy model spowodował przyspieszenie 
czy spowolnienie procesu, czy poziom gwarancji procesowych oskarżonego i po-
krzywdzonego w nowym modelu jest odpowiedni? W tym zakresie uzasadnienie 
projektu wykazuje zasadnicze braki. W powyższym kontekście są one na tyle istot-
ne, że uprawnione jest pytanie o to czy projekt w ogóle spełnia wymogi formalne. 

Wydaje się bowiem, że uzasadnienie tak istotnej, wręcz modelowej modyfi ka-
cji postępowania karnego wymaga szerszego umotywowania. W doktrynie słusznie 
wskazuje się na istotną rolę uzasadnienia ustawy i konieczność przytoczenia w nim 
konkretnych argumentów (zob. np. E. Tkaczyk, Pojęcie i rola „uzasadnienia ustawy” 
w procesie legislacyjnym, Przegląd Legislacyjny 2010, nr 1, s. 11 i n.; J. Wróblewski, 
Uzasadnienie aktu prawodawczego, PiP 1987, nr 1, s. 22 i n.; B. Banaszak, Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 592). Co więcej, 
z treści art. 34 ust. 2 regulaminu Sejmu RP (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu (t.j. M.P. z 2012 r., poz. 32)) jednoznacznie 
wynika, że uzasadnienie projektu ustawy powinno m.in. wyjaśniać potrzebę i cel 
wydania ustawy, przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormo-
wana, jak również wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym 
stanem prawnym. Wymogi te nie zostały w pełni zrealizowane. 

Po drugie, założenia aksjologiczne, które poczynili Projektodawcy nie są tak ewi-
dentne jak mogłoby to wynikać z treści uzasadnienia. W szczególności nie przekonuje 
twierdzenie, że nowelizacja, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. w sposób nadmier-
ny faworyzuje zasadę kontradyktoryjności w stosunku do zasady prawdy material-
nej. Nie wnikając w tym miejscu w zawiłości doktrynalne dotyczące relacji w jakiej 
pozostają ze sobą zasada prawdy i zasada kontradyktoryjności, bez ryzyka błędu 
można stwierdzić, że to właśnie kontradyktoryjność pozwala oprzeć rozstrzygnięcie 
na prawdziwych ustaleniach faktycznych. Nic przecież nie służy lepiej dotarciu do 
prawdy niż merytoryczny spór pomiędzy stronami dążącymi do wykazania swoich 
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racji (szerzej zob. np. S. Zabłocki, Nowe mechanizmy docierania do prawdy material-
nej zawarte w projekcie zmian Kodeksu postępowania karnego, opracowanego przez 
Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Karnego, [w:] J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzyc-
ki, Współczesne wyzwania prawa i procesu karnego, Warszawa 2012, s. 104 i n.; 
S Waltoś, P. Hofmański, Proces Karny. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 274–275; 
T. Gizbert-Studnicki, Prawda sądowa w postępowaniu cywilnym, Państwo i Pra-
wo 2009, Nr 7, s. 11 i n.; B. Nita, A. Światłowski, Kontradyktoryjny proces karny 
(między prawdą materialną a szybkością postępowania), PiP 2012, z. 1, s. 35 i n.; 
P. Kardas, Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koheren-
cyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na tle propozycji 
nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem 
pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygoto-
wawczego), [w:] P. Wiliński (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, 
Warszawa 2013, s. 190). Nie zauważa się również, że każdy przejaw inicjatywy do-
wodowej sądu osłabia jego pozycję jako bezstronnego arbitra. Wprowadzenie dowo-
du z urzędu przeważnie będzie korzystne tylko dla jednej ze stron. 

Po trzecie, zwrócić należy uwagę, że wejście w życie projektowanych zmian 
w sposób istotny skomplikuje stan prawny, albowiem doprowadzi do równoległego 
obowiązywania trzech porządków procesowych. Nie tylko utrudni to pracę orga-
nów postępowania, ale spowoduje niepewność po stronie innych uczestników pro-
cesu w tym m.in. pokrzywdzonych. Taka trychotomia proceduralna z pewnością 
nie sprzyja również wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości. 

Poza zastrzeżeniami natury ogólnej projekt wywołuje wiele uwag o charakterze 
krytycznym. 

2. Dostęp do akt sprawy w procedurze aresztowej

Kwestię dostępu do akt postępowania przygotowawczego w związku z proce-
durą aresztową regulują w projekcie cztery przepisy: art. 156 § 5a k.p.k., art. 156 
§ 5b k.p.k., art. 249a k.p.k. oraz art. 250 § 2b k.p.k. Za punkt wyjścia analizy 
projektowanego stanu normatywnego należy uznać art. 249a § 1 k.p.k., który za-
wiera treść tożsamą z obecnie obowiązującym art. 249a k.p.k. Przepis ten określa 
kompetencje sądu w procedurze rozpoznania wniosku o zastosowanie lub przedłu-
żenie stosowania tymczasowego aresztowania i stanowi, że: „Podstawę orzeczenia 
o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania mogą stanowić jedy-
nie ustalenia poczynione na podstawie dowodów jawnych dla oskarżonego i jego 
obrońcy. Sąd, uprzedzając o tym prokuratora, uwzględnia z urzędu także okolicz-
ności, których prokurator nie ujawnił, po ich ujawnieniu na posiedzeniu, jeżeli są 
one korzystne dla oskarżonego.”

Z zacytowanego przepisu wynika, że: 1) sąd może uczynić podstawą dowodo-
wą postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wyłącznie ustalenia 
dokonane na podstawie dowodów jawnych dla oskarżonego i jego obrońcy; 2) sąd 
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ma obowiązek z urzędu uwzględnić okoliczności korzystne dla oskarżonego a nie 
ujawnione przez prokuratora, po ich ujawnieniu oskarżonemu i jego obrońcy, jed-
nak ten obowiązek może zrealizować jedynie po „uprzedzeniu” o tym prokuratora. 

W projektowanym art. 249a § 2 k.p.k. wprowadza się następującą treść: 

„§ 2. Jeżeli podstawę wniosku o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego 
aresztowania stanowiły kopie dokumentów, o których mowa w art. 250 § 2b, 
a sąd uzna, że okoliczności zachowane w tajemnicy mają znaczenie dla roz-
strzygnięcia w przedmiocie wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymcza-
sowego aresztowania, sąd na posiedzeniu wskazuje prokuratorowi te dowody, 
jeżeli są niezbędne dla rozpoznania wniosku. Prokurator decyduje o ujawnieniu 
wskazanych przez sąd dowodów lub odmawia ich ujawnienia.” 

Projektowany art. 249a § 2 k.p.k. dotyczy jedynie jednej kategorii dokumen-
tów, mianowicie „kopii dokumentów” zawierających treść dowodów wskazanych 
we wniosku, co do których zastosowano procedurę utajnienia „okoliczności umoż-
liwiających ujawnienie tożsamości świadka lub osób jemu najbliższych, w tym ich 
danych osobowych, jeżeli okoliczności te nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia 
w przedmiocie wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego areszto-
wania” (art. 250 § 2b k.p.k.). Sąd ma zatem obowiązek zbadać, czy rzeczywiście 
ww. utajnione informacje pozwalające na zidentyfi kowanie świadka, w tym jego 
dane osobowe, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku. 

Projektowane uregulowania podstawy dowodowej postanowienia o zastosowa-
niu tymczasowego aresztowania oraz zakresu i sposobu ujawniania oskarżonemu 
i jego obrońcy akt postępowania przygotowawczego są niejasne i niejednoznacz-
ne. Przepisy te wymagają doprecyzowania, w przeciwnym razie mogą powodować 
istotne problemy interpretacyjne. Dodatkowo stosunkowo skromne uzasadnienie 
wprowadzanych w tym obszarze zmian utrudnia odczytanie intencji projektodaw-
cy. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
1) Nie jest jasne, czy z mocy projektowanego art. 249a § 1 k.p.k. to wyłącznie 

sąd jest uprawniony do uwzględnienia z urzędu okoliczności korzystnych dla 
oskarżonego, których prokurator nie ujawnił, po ich ujawnieniu na posiedzeniu 
aresztowym, czy też obowiązek sądu określony w art. 249a § 1 k.p.k. dotyczy 
wyłącznie tej części dowodów, która nie jest objęta procedurą utajnienia, o któ-
rej mowa w projektowanym art. 250 § 2b k.p.k. 

2) Jeżeli przyjąć, że obowiązek sądu ujawnienia okoliczności korzystnych dla oskar-
żonego (art. 249a § 1 k.p.k.) dotyczy wyłącznie dowodów „jawnych” (to zdaje się 
wynikać z projektowanego art. 156 § 5b k.p.k.), to rodzi się pytanie o zakres kom-
petencji sądu na gruncie projektowanego art. 249a § 2 k.p.k. Z tego przepisu wyni-
ka, że w razie uznania, iż utajnione informacje mają znaczenie dla podjęcia decyzji 
w kwestii wniosku i są niezbędne dla jego rozpoznania, sąd wskaże je prokurato-
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rowi i to do niego będzie należała decyzja w kwestii ujawnienia tych informacji. 
W razie podjęcia przez prokuratora decyzji o ujawnieniu, czynność udostępnienia 
oskarżonemu i jego obrońcy akt sprawy w części zawierającej treść dowodów utaj-
nionych będzie przeprowadzana przez sąd na posiedzeniu aresztowym (projekto-
wany art. 156 § 5b k.p.k.). Projektowany przepis art. 249a § 2 k.p.k. nie wskazuje 
jednak konsekwencji podjęcia przez prokuratora decyzji o nieujawnieniu informa-
cji, które sąd uznał za „niezbędne dla rozpoznania wniosku”. Trzeba chyba przyjąć, 
że jednoznacznie precyzuje je art. 249a § 1 k.p.k. (obecnie obowiązujący art. 249a 
k.p.k.), skoro przesądza, że dowody nieujawnione oskarżonemu i jego obrońcy nie 
mogą stanowić podstawy dowodowej postanowienia o zastosowaniu lub przedłu-
żeniu tymczasowego aresztowania. W rezultacie, sąd nie będzie mógł zastosować 
(przedłużyć) tymczasowego aresztowania w razie odmowy ujawnienia przez pro-
kuratora informacji, o których mowa w art. 250 § 2b k.p.k., skoro wcześniej uznał 
je za „niezbędne” dla rozpoznania wniosku a jednocześnie podstawą dowodową 
decyzji aresztowej mogą być wyłącznie dowody jawne dla stron. Przy przyjęciu 
takiej interpretacji pozostaje jednak niejasne, dlaczego, zgodnie z projektowanym 
art. 249a § 1 k.p.k., sąd ma uprzedzać prokuratora o ujawnieniu oskarżonemu i jego 
obrońcy dowodów korzystnych dla oskarżonego a nieobjętych procedurą „utajnie-
nia” z art. 250 § 2b k.p.k. 

3) W związku z powyższą uwagą pozostaje kolejna wątpliwość: projektowane 
przepisy art. 249a § 2 i art. 250 § 2b k.p.k. posługują się terminem „kopii do-
kumentów” oraz terminem „dowód”. Treść projektowanego art. 250 § 2b k.p.k. 
sugeruje, że pod pojęciem „kopie dokumentów” należy rozumieć jedynie ko-
pie protokołów zeznań świadków sporządzone w taki sposób, aby uniemożliwić 
„ujawnienie tożsamości świadka lub osób jemu najbliższych”. Jak wynika z uza-
sadnienia (s. 12–13), intencją projektodawców było wzmożenie ochrony świad-
ków (w tym pokrzywdzonego) w toku procedury aresztowej. Oznacza to, że przy-
jęto za niewystarczające utajnienie jedynie miejsca zamieszkania i pracy świadka 
(obecnie obowiązujący art. 148 § 2a–2c k.p.k.; projektowany art. 148a k.p.k.). 
Wobec tych ustaleń niejasna pozostaje relacja między projektowanym art. 250 
§ 2b k.p.k. i niezmienionym w projekcie art. 184 k.p.k., przewidującym nadanie 
statusu świadka incognito. Oba przepisy przewidują w części identyczne prze-
słanki dla podjęcia różnych działań ochronnych. Są to „uzasadniona obawa nie-
bezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmia-
rach świadka lub osoby dla niego najbliższej”. Z art. 250 § 2b k.p.k. wynika, że 
w ww. okolicznościach sporządza się „kopię dokumentu”, zaś w art. 184 k.p.k. 
identyczne okoliczności są przesłanką do nadania świadkowi statusu świadka 
incognito. Wobec powyższego wprowadzanie do art. 250 § 2b k.p.k. kolejnej 
kategorii „utajnienia” tożsamości świadka, tym razem przez sporządzenie „kopii 
dokumentu”, jest zbędne. Jeżeli w postępowaniu zachodzą przesłanki zagrożenia 
dla świadka, o których mowa w art. 184 k.p.k., należy mu nadać status świadka 
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incognito a w procedurze aresztowej wykorzystać protokół sporządzony według 
reguł określonych w art. 184 § 2 k.p.k. 

4) W projektowanym art. 250 § 2b k.p.k. wskazano ponadto dwie dodatkowe 
przesłanki sporządzenia „kopii dokumentu” z protokołu zeznań świadka. Są to: 
„szczególna potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania” oraz 
„ochrona ważnego interesu państwa”. Należy rozważyć, czy obu celów nie 
można osiągnąć za pomocą środków mniej ingerujących w prawo podejrzane-
go do obrony. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (art. 249a w zw. 
z art. 156 § 5a k.p.k.) realizacja obu ww. celów jest również możliwa przez: 
1) selekcję dowodów, na które powołuje się prokurator we wniosku areszto-
wym (dowody korzystne dla podejrzanego sąd ujawnia dopiero po uprzedze-
niu prokuratora, co oznacza, że prokurator panuje nad zakresem informacji 
udzielonych podejrzanemu z postępowania przygotowawczego); 2) obowiązek 
udostępnienia podejrzanemu i jego obrońcy „treści dowodów wskazanych we 
wniosku”, co oznacza, że prokurator może powołać we wniosku i udostępnić 
podejrzanemu jedynie fragmenty zeznań świadka, np. w formie odpisu proto-
kołu lub tylko niektóre z kilku protokołów przesłuchań tego samego świadka 
(por. J. Śliwa, Dostęp obrońcy i pełnomocnika do akt sprawy w postępowaniu 
przygotowawczym – wybrane aspekty praktyczne, w: Obrońca i pełnomocnik 
w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, 
Warszawa 2015, s. 136–137; S. Steinborn, S. Steinborn, Komentarz aktualizo-
wany do art. 156 Kodeksu postępowania karnego, Lex/el 2015, stan prawny na 
dzień 7 maja 2015 r., teza 19). 
Analiza proponowanych regulacji prowadzi do wniosku, że wprowadzają one 

następującą różnicę między obecnie obowiązującym a projektowanym stanem 
prawnym: umożliwiają uczynienie podstawą dowodową decyzji aresztowej „kopii 
dokumentów”, stanowiących de facto kopie części protokołów zeznań świadków, 
uniemożliwiające identyfi kacje ich tożsamości. Podejrzany i jego obrońca muszą 
mieć dostęp do rzeczonych „kopii dokumentów” (argument z art. 249a § 1 k.p.k.); 
sąd, po zapoznaniu się z oryginałami ww. protokołów musi uznać, że informacje, 
których brakuje w jawnych „kopiach dokumentów” nie są „niezbędne dla rozpozna-
nia wniosku” i jednocześnie „nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w przedmiocie 
wniosku”. Prowadzi to do sytuacji, w której dopuszcza się, aby podstawę dowodo-
wą decyzji aresztowej stanowiły fragmenty zeznań świadków, których tożsamość 
nie jest znana podejrzanemu i jego obrońcy, co uniemożliwia im podważanie wia-
rygodności tych zeznań, a jest znana prokuratorowi i sądowi. Będzie to możliwe 
nie tylko w sytuacji zagrożenia dla tych świadków, ale też bliżej niedookreślonej 
„szczególnej potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania”. 

Wymaga podkreślenia, że obecnie obowiązujące przepisy zostały wprowadzo-
ne do k.p.k. ze względu na wymogi określone w orzecznictwie Trybunału Kon-
stytucyjnego (wyrok TK z dnia 3 czerwca 2008 r., K 42/07, OTK-A 2008, nr 5, 
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poz. 77) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPCz). W wielu 
wyrokach, w tym w kilku orzeczeniach wydanych wobec Polski, ETPCz stwierdził, 
że „informacje kluczowe dla oceny legalności tymczasowego aresztowania, takie 
jak powody, które zdaniem prokuratury uzasadniają przedłużenie okresu pozbawie-
nia wolności – powinny być w odpowiednim trybie udostępnione adwokatowi 
podejrzanego” (wyrok ETPCz z 15 stycznia 2008 r. w sprawie Łaszkiewicz prze-
ciwko Polsce, skarga nr 28481/03, § 84). Zdaniem ETPCz wszelkie ograniczenia 
w dostępie podejrzanego lub jego obrońcy do dokumentów w aktach sprawy, które 
są podstawą formułowania zarzutów przez prokuratora, muszą być bezwzględnie 
konieczne dla ochrony istotnego interesu publicznego. Tam, gdzie pełne ujawnienie 
dokumentów z akt (full disclosure) nie jest możliwe, z art. 5 ust. 4 EKPCz wynika 
obowiązek zniwelowania wynikających z tego utrudnień w prowadzeniu obrony 
w taki sposób, żeby podejrzany nadal miał możliwość kwestionowania stawianych 
mu zarzutów w sposób efektywny (§§ 203–204 wyroku ETPCz z 17 kwietnia 
2012 r. w sprawie Piechowicz przeciwko Polsce, skarga nr 20071/07). Z orzeczeń 
wydanych przeciwko innym państwom Rady Europy można wywodzić, że nie jest 
wystarczające, aby treść dowodu była znana sądowi orzekającemu w przedmiocie 
tymczasowego aresztowania. Wymaga się bowiem pełnego przestrzegania równo-
ści broni w tej procedurze (por. wyrok z dnia 26 listopada 2013 r., Emilian-George 
Igna przeciwko Rumunii, skarga nr 21249/05, § 33). Zaprezentowany standard 
w pełni realizują obecnie obowiązujące przepisy dotyczące dostępu podejrzanego 
i jego obrońcy do akt postępowania przygotowawczego. Standard ten ulega obni-
żeniu w projektowanych przepisach. Jednak ze względu na ich niejednoznaczność 
i możliwość różnej wykładni, nie sposób obecnie ocenić, czy projektowane uregu-
lowania pozostają w sprzeczności ze zobowiązaniami Polski wynikającymi z art. 5 
ust. 4 Konwencji. 

3. Przepisy o środkach zapobiegawczych

Krytycznie należy ocenić proponowane zmiany art. 258 § 2 k.p.k. Projektowany 
przepis stanowi powrót do treści art. 258 § 2 k.p.k. sprzed nowelizacji, która weszła 
w życie dnia 1 lipca 2015 r. Obecnie obowiązujące brzmienie art. 258 § 2 k.p.k. 
zobowiązuje sąd stosujący tymczasowe aresztowanie do wykazania w uzasadnieniu 
postanowienia o zastosowaniu lub przedłużeniu aresztowania, że z surowości gro-
żącej oskarżonemu kary wynikają obawy utrudniania prawidłowego toku postępo-
wania, o jakich mowa w art. 258 § 1 k.p.k. (czyli obawa ucieczki lub ukrywania się 
oskarżonego, czy obawa matactwa). Przed 1 lipca 2015 r. sąd stosujący tymczasowe 
aresztowanie na podstawie art. 258 § 2 k.p.k. musiał jedynie wykazać, że z ryzyka 
orzeczenia prognozowanej surowej kary wynika ogólnie określona „potrzeba zabez-
pieczenia prawidłowego toku postępowania”. Obecnie ta potrzeba musi być odnie-
siona do zagrożeń dla toku postępowania wymienionych w art. 258 § 1 k.p.k. 



279

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

Proponowana zmiana oznacza obniżenie wymogów, jakie powinny być speł-
nione przy zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania. Projek-
todawcy przewidują też dopuszczalność stosowania tymczasowego aresztowania 
w razie skazania oskarżonego na karę nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, 
podczas gdy obecnie musi to być kara wyższa niż 3 lata. 

W kontekście proponowanych zmian art. 258 § 2 k.p.k. należy podkreślić, że 
nadmierna długotrwałość tymczasowego aresztowania została w 2007 r. wskaza-
na przez Komitet Ministrów Rady Europy jako jeden z tzw. problemów systemo-
wych polskiego wymiaru sprawiedliwości (por. Rezolucja tymczasowa Komitetu 
Ministrów Rady Europy CM/ResDH (2007)75). W ostatnich latach ilość orzeczeń 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzających naruszenie art. 5 ust. 3 
Konwencji istotnie spadła. Wciąż jednak problem przewlekłości stosowania tym-
czasowego aresztowania jest obecny w skargach wnoszonych przeciwko Polsce 
do ETPCz (por. obszerne przedstawienie problemu w książce przygotowanej pod 
patronatem Prokuratury Generalnej: Przewlekłość tymczasowego aresztowania 
w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, red. P. Tu-
rek, Warszawa 2013). Chociaż w orzecznictwie ETPCz dopuszcza się stosowa-
nie tymczasowego aresztowania z powodu grożącej oskarżonemu surowej kary, 
to jednak dotyczy to wyłącznie jego początkowego etapu. W wyrokach wydanych 
w sprawach polskich ETPCz wielokrotnie podkreślał, że zagrożenie surową karą 
jest czynnikiem relewantnym dla oceny ryzyka ucieczki lub ponownego popełnie-
nia czynu zabronionego, ale samo w sobie nie może uzasadniać długich okresów 
detencji. Dlatego nie można zaakceptować stanowiska sądów krajowych, że do-
mniemanie wynikające z art. 258 § 2 k.p.k. samo w sobie, po upływie pewnego 
okresu czasu („certain lapse of time”) usprawiedliwia kontynuację tymczasowego 
aresztowania, bez wskazania na konkretne fakty potwierdzające ryzyko obstruk-
cji postępowania (por. m.in.: wyrok z dnia 16 października 2007 r., Malikowski 
przeciwko Polsce, skarga nr 15154/03, §§ 54–56; wyrok z dnia 3 lutego 2009 r., 
Kauczor przeciwko Polsce, skarga nr 45219/06, §§ 44–46). 

W uzasadnieniu projektu (s. 16) podano zatem nieprecyzyjną informację, że „Po-
dejrzenie popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego surową karą pozbawienia 
wolności nie jest kwestionowane w orzecznictwie Trybunału jako podstawa do zasto-
sowania tymczasowego aresztowania”. Z jednego z najnowszych wyroków dotyczą-
cych art. 5 ust. 3 Konwencji, sprawy Stettner przeciwko Polsce (wyrok ETPCz z dnia 
24 marca 2015 r., skarga nr 38510/06), należy wnioskować, że groźba wymierze-
nie oskarżonemu surowej kary może stanowić podstawę stosowania tymczasowego 
aresztowania jedynie przez kilka pierwszych miesięcy (w tej konkretnej sprawie był 
to okres 6 miesięcy).  Tymczasem projektowany art. 258 § 2 k.p.k. pozwala uczynić 
zagrożenie surową kara jedyną przesłanką stosowania tymczasowego aresztowania 
przez cały tzw. podstawowy termin stosowania tego środka zapobiegawczego, okre-
ślony w art. 263 §§ 2 i 3 k.p.k., czyli łączny okres 2 lat do chwili wydania pierwszego 
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wyroku przez sąd pierwszej instancji. W rezultacie istnieje realne ryzyko, że projek-
towany art. 258 § 2 k.p.k. przyczyni się do zwiększenia częstotliwości stosowania 
tymczasowego aresztowania w sprawach, w których nie aktualizują się ani przesłanki 
czysto procesowe (konieczność zapobieżenia mataczeniu, ukrywaniu się lub ucieczce 
oskarżonego), ani przesłanka prewencyjna z art. 258 § 3 k.p.k. Dodatkowo można 
przewidywać, że łatwość uzasadnienia ziszczenia się przesłanki z projektowanego 
art. 258 § 2 k.p.k. spowoduje, iż będzie ona najczęściej powoływaną przesłanką dla 
stosowania długotrwałych tymczasowych aresztów. 

4.  Rezygnacja z obrońcy na żądanie oraz inne zmiany dotyczące 
oskarżonego i prawa do obrony

Krytycznie należy ocenić skreślenie art. 80a k.p.k. Jest ono bardzo lakonicznie 
umotywowane w uzasadnieniu. Stwierdza się tylko, że zmiana ta jest usprawiedli-
wiona „zwiększeniem roli czynnika sądowego w dotarciu do prawdy” oraz „ogra-
niczeniem wymogów formalnych przy formułowaniu środków zaskarżenia przez 
nieprofesjonalnych uczestników postępowania karnego (s. 5 uzasadnienia). Wbrew 
pozorom skreślenie art. 80a k.p.k. nie powoduje prostego „powrotu” do stanu za-
gwarantowania oskarżonemu prawa do obrony, jaki obowiązywał przed dniem 1 
lipca 2015 r., a stan ten istotnie pogarsza. Wynika to z następujących okoliczności:
1) Powracając do reguły wyznaczania obrońcy z urzędu po weryfi kacji stanu ma-

jątkowego (art. 78 k.p.k.), w projekcie nie przywraca się jednocześnie obowiąz-
ku obecności oskarżonego na rozprawie głównej. W obecnie obowiązującym 
stanie prawnym zasada zwolnienia oskarżonego z obowiązku obecności na roz-
prawie została połączona z prawem do obrońcy na żądanie (art. 80a k.p.k.) oraz 
obowiązkiem udziału obrońcy wyznaczonego na podstawie art. 80a § 1 k.p.k. 
w rozprawie głównej oraz w rozprawie odwoławczej (art. 450 § 1 k.p.k.). Tym-
czasem w projekcie dopuszcza się procedowanie na rozprawie głównej pod 
nieobecność oskarżonego (niezmieniony art. 374 k.p.k.) i pod nieobecność jego 
obrońcy (poza przypadkami obrony obligatoryjnej). Projektowane rozwiązania 
prawne mogą przynosić szczególnie dotkliwe skutki dla oskarżonych, których 
nie obejmuje obrona obligatoryjna a którzy jednocześnie są na tyle nieporadni, 
że nie będą w stanie prawidłowo ocenić swojej sytuacji procesowej i skutków 
niestawiennictwa na rozprawę. 

2) W projekcie nie powraca się do treści art. 80 k.p.k. w wersji obowiązującej 
przed dniem 1 lipca 2015 r. Tymczasem rezygnacja z obrony obligatoryjnej 
dla oskarżonego pozbawionego wolności wynikała z wprowadzenia instytucji 
obrońcy na żądanie. Projekt istotnie obniża zatem dostęp do obrońcy dla oskar-
żonych pozbawionych wolności w postępowaniu przed sądem okręgowym 
jako sądem pierwszej instancji. Przed dniem 1 lipca 2015 r. taki oskarżony był 
obligatoryjnie reprezentowany na rozprawie a prowadzenie rozprawy głównej 
pod nieobecność obrońcy stanowiło bezwzględną przyczynę odwoławczą. Po 
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wejściu w życie opiniowanego projektu oskarżony pozbawiony wolności nie 
będzie musiał być reprezentowany przez obrońcę na rozprawie głównej przed 
sądem okręgowym, jeżeli nie będzie pozostawał pod zarzutem zbrodni. Co wię-
cej, wskutek projektowanych zmian art. 353 § 5 k.p.k., w razie spóźnionego 
złożenia przez niego wniosku o doprowadzenie na rozprawę, wniosek taki nie 
będzie podlegał rozpoznaniu jeżeli spowoduje to „konieczność zmiany terminu 
rozprawy” a nie jak w obecnym stanie prawnym „konieczność odroczenia roz-
prawy”. 

3) W projekcie wprowadza się fakultatywność sporządzenia uzasadnienia aktu 
oskarżenia w każdej sprawie, także w sprawie o zbrodnię. Odchodząc od obec-
nego obowiązku sformułowania tez dowodowych, projektodawca nie powraca 
też do obowiązującego przed dniem 1 lipca 2015 r. stanu prawnego, w któ-
rym możliwość odstąpienia od przedłożenia uzasadnienia dotyczyła wyłącz-
nie aktów oskarżenia sporządzonych przez Policję lub organ, o którym mowa 
w art. 325d k.p.k. Tym samym istotnemu obniżeniu uległ standard poinformo-
wania oskarżonego o podstawach oskarżenia. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że uzasadnienie aktu oskarżenia powinno zawierać wskazanie faktów 
i dowodów, na których opiera się oskarżenie, wyjaśnienie podstawy prawnej 
tego oskarżenia i omówienie okoliczności, na które powołuje się oskarżony 
w swojej obronie. Jest wysoce wątpliwe, czy bez pomocy obrońcy i nie dyspo-
nując uzasadnieniem aktu oskarżenia oskarżony będzie w stanie przygotować 
odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.) oraz złożyć wnioski dowodo-
we przed rozprawą (art. 338 § 1 k.p.k.). 

4) W projektowanym art. 338 § 1a k.p.k. przewiduje się m.in. pouczenie oskarżo-
nego o treści art. 291 § 3 k.p.k. oraz o tym, że „w zależności od wyniku proce-
su oskarżony może być obciążony kosztami wyznaczenia obrońcy z urzędu”. 
W rezultacie ubogi oskarżony, który składa wniosek o wyznaczenie obrońcy 
w trybie art. 78 k.p.k., jest na początku postępowania sądowego ostrzegany, że 
pomimo ubóstwa, które uprawnia go do korzystania z obrońcy z urzędu, może 
być obciążony kosztami udziału tego obrońcy w postępowaniu karnym. Co 
więcej, jest pouczany, że może z urzędu nastąpić zabezpieczenie na jego mieniu 
wykonania orzeczenia o kosztach sądowych. Trudno inaczej ocenić ten przepis 
jak próbę wywarcia presji na oskarżonego, aby jednak zrezygnował ze złożenia 
wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Projektodawcy nie przewidują bo-
wiem jednoczesnego poinformowania oskarżonego o treści art. 624 § 1 k.p.k. 
i wynikającej z niego możliwości zwolnienia skazanego z zapłaty całości lub 
części kosztów sądowych, po uwzględnieniu sytuacji majątkowej, rodzinnej 
i wysokości dochodów skazanego.
W kontekście projektowanych zmian ograniczających dostęp oskarżonego do 

obrońcy z urzędu trzeba zauważyć, że idą one w przeciwnym kierunku niż wyma-
gany przez standardy europejskie. W szczególności zaskakuje brak wprowadzenia 
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do projektu uregulowań, które wdrażałyby dyrektywę Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do ad-
wokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego na-
kazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o po-
zbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami 
konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz. Urz. UE L 294 z 6.11.2013 r., 
s. 1 i n). Zgodnie z art. 15 dyrektywy, państwa członkowskie zobowiązane są do-
stosować prawo krajowe do jej wymogów do dnia 27 listopada 2016 r. 

Krytycznie należy ocenić wydłużenie z 6 miesięcy do roku terminów limitują-
cych dopuszczalność wzruszenia prawomocnych orzeczeń na niekorzyść oskarżo-
nego (projektowane: art. 328 § 2 k.p.k.; art. 524 § 3 k.p.k. oraz art. 542 § 5 k.p.k.). 
W szczególności na krytykę zasługuje wyposażenie Prokuratora Generalnego 
w prawo wzruszenia na niekorzyść postanowienia o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego przez okres 12 miesięcy od daty jego uprawomocnienia się. 
Przesłanką dla uchylenia prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania 
przygotowawczego jest bardzo ocenna „niezasadność” umorzenia. Długi termin dla 
wzruszenia prawomocności tej decyzji procesowej w połączeniu z niedookreśloną 
przesłanką jej uchylenia oraz brakiem jakiejkolwiek kontroli nad decyzją Prokura-
tora Generalnego, stwarza dla podejrzanego długotrwały stan niepewności co do 
jego sytuacji prawnej. Dotychczasowe terminy 6 miesięcy, funkcjonujące przez lata 
w systemie prawnym, w wystarczający sposób zabezpieczały skuteczność ścigania. 

Na krytykę zasługuje też brak pouczenia stron procesowych w toku postępowa-
nia pierwszoinstancyjnego o prekluzji dowodowej wynikającej z art. 427 § 3 k.p.k. 
(szerzej na ten temat w części opinii dotyczącej postępowania odwoławczego). 

5. Zmiany w obrębie trybów konsensualnych

Projektowane zmiany dotyczące trybów konsensualnych można podzielić na 
dwie grupy: pierwsza to przepisy niwelujące braki w uregulowaniu procedury złoże-
nia i rozpoznania samodzielnego wniosku o wydanie wyroku skazującego poza roz-
prawą (art. 335 § 1 k.p.k.) oraz wniosku o wydanie wyroku skazującego załączonego 
do aktu oskarżenia (art. 335 § 2 k.p.k.). Druga grupa przepisów to uregulowania istot-
nie ograniczające konsensualne orzekanie o odpowiedzialności karnej oskarżonego. 

Przepisy przynależące do pierwszej grupy zasługują na pozytywną ocenę, uła-
twiają bowiem stosowanie w praktyce instytucji skazania poza rozprawą. W szcze-
gólności pozytywnie należy ocenić uregulowanie kwestii kontroli formalnej wnio-
sku o wydanie wyroku skazującego (dodany art. 335 § 1a k.p.k.), dookreślenie, 
które przepisy dotyczące aktu oskarżenia stosuje się odpowiednio do wniosku 
z art. 335 § 1 k.p.k. (zmieniony art. 335 § 3 k.p.k.), oraz nałożenie na prokurato-
ra obowiązku pouczenia podejrzanego o treści art. 447 § 5 k.p.k. (projektowany 
art. 335 § 2a k.p.k.). 
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W projektowanym art. 335 § 1a k.p.k. znajduje się błędne wyłączenie odpo-
wiedniego stosowania art. 345 k.p.k. Tymczasem przepis art. 345 k.p.k. jest obec-
nie uchylony, zaś przywróconą instytucję zwrotu sprawy prokuratorowi w projek-
cie uregulowano w art. 344a i 344b k.p.k. W rezultacie projektowany art. 335 § 1a 
k.p.k. powinien mieć następujące brzmienie: „Do wniosku, o którym mowa w § 1, 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 
40, z wyjątkiem art. 344a i 344b.” 

Zdecydowanie krytycznie należy odnieść się do drugiej grupy przepisów, ogra-
niczających stosowanie trybów konsensualnych. Są to: 1) rezygnacja z nowego 
trybu konsensualnego przewidzianego w art. 338a k.p.k. w zw. z art. 343a k.p.k. 
(możliwości złożenia przez oskarżonego wniosku o wydanie wyroku skazującego 
bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, który w sprawach o występek 
mógł być rozpoznany na posiedzeniu); 2) ograniczenie stosowania instytucji do-
browolnego poddania się karze do spraw o przestępstwa zagrożone karą nieprze-
kraczającą 15 lat pozbawienia wolności; 3) rezygnacja z odrębnych podstaw dla 
złagodzenia środków reakcji prawnokarnej w razie wydania wyroku skazującego 
na skutek porozumienia karnoprocesowego (projektowane skreślenie art. 60a k.k. 
oraz art. 387 § 4 k.p.k.). W szczególności skreślenie art. 60a k.p.k. może spowo-
dować, że oskarżeni utracą motywację do dobrowolnego poddawania się karze lub 
zawierania porozumień karnoprocesowych z prokuratorem na etapie postępowania 
przygotowawczego. Tymczasem, co trzeba stanowczo podkreślić, tryby konsensu-
alne są obecnie głównym instrumentem sprawnego wymierzania sprawiedliwości. 
Według danych statystycznych w ostatnich latach nieco ponad połowa wszystkich 
wyroków skazujących to wyroki wydane w trybach konsensualnych (por. W. Jasiń-
ski, Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego, 
Prokuratura i Prawo 2014, nr 10, s. 6). Jest to jednocześnie ekonomiczny i efek-
tywny sposób orzekania w sprawach karnych. Szukając remedium na przewlekłe 
postępowanie karne nie należy ograniczać możliwości zawierania porozumień kar-
noprocesowych. Ich stosowanie nie stanowi zagrożenia ani dla zasady legalizmu 
(skoro we wszystkich trybach konsensualnych wymagany jest co najmniej brak 
sprzeciwu prokuratora) ani dla interesów pokrzywdzonego, bowiem wskutek ostat-
niej nowelizacji k.p.k. uzyskał on prawo sprzeciwienia się każdej formie konsensu-
alnego zakończenia postępowania karnego. 

6. Uwagi dotyczące zmiany reguł wyznaczania składu orzekającego

Wątpliwości budzi również proponowane brzmienie art. 351 § 1 k.p.k. oraz 
art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. Pierwszy z przepisów wprowadza odstępstwo od zasady, 
iż sędziego albo sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w ko-
lejności według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów danego sądu 
lub wydziału. Wyjątek ma stanowić – tak, jak obecnie – choroba sędziego oraz – co 
stanowi novum – „inna usprawiedliwiona niemożność wykonywania obowiązków 
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służbowych przez sędziego”. Drugi z kolei, statuuje dwie nowe bezwzględne przy-
czyny uchylenia orzeczenia w postaci wyznaczenia składu z pominięciem art. 351 
§ 1 k.p.k. oraz wyznaczenia składu z pominięciem wniosku o jego wylosowanie 
(art. 351 § 2 k.p.k.). Oba rozwiązania budzą zastrzeżenia. 

Jak wynika z powyższego, w art. 351 § 1 k.p.k. zrezygnowano z możliwo-
ści wyznaczania składu orzekającego, z pominięciem wpływu spraw i listy sę-
dziów, w razie zaistnienia innej ważnej przyczyny. Wyjątki ograniczono jedynie 
do niemożności wykonywania przez sędziego obowiązków służbowych. W prak-
tyce oznacza to konieczność absolutnego zachowania reguły z art. 351 § 1 k.p.k. 
bez względu na takie okoliczności jak np.: specyfi ka spraw aresztowych; ryzyko 
przedawnienia karalności; dysproporcje w obciążeniu poszczególnych sędziów, 
wynikające z długotrwałych zwolnień, urlopów, rozpoczęcia pracy w konkretnym 
wydziale, czy też obciążenie poszczególnych sędziów sprawami szczególnie za-
wiłymi. W każdym przypadku nie jest to bowiem jednoznaczne z niemożnością 
wykonywania czynności służbowych. 

Proponowane rozwiązanie wpłynie jednak przede wszystkim na wspomniane 
już sprawy, w których zastosowano tymczasowe aresztowanie, a także, w których 
istnieje obawa przedawnienia karalności. Ich specyfi ka niejednokrotnie wymaga 
szybkiego wyznaczenia składu, co również może być utrudnione przy tak ukształ-
towanym wyjątku. 

Istotne jest również, że niemożność wykonywania obowiązków służbowych, 
poza takimi okolicznościami, jak zwolnienie, czy urlop, będzie zazwyczaj rów-
noznaczna z niezdolnością do orzekania. Ta ostatnia cecha sędziego stanowi na-
tomiast bezwzględną przesłankę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. De lege 
lata można zatem zakładać, że nie wyznacza się do składu orzekającego sędziego, 
który nie może wykonywać obowiązków służbowych. Tak sformułowany wyjątek 
wydaje się zatem zbędny. 

Zaproponowane przez Projektodawców wyrażenie normatywne jest przy tym 
wysoce ocenne i nieostre. Tymczasem wyznaczanie składu orzekającego wedle 
ogólnych, przewidywalnych zasad mieści się w pojęciu szeroko rozumianego pra-
wa do sądu właściwego (art. 45 ust. 1 Konstytucji) i stanowi zasadę wyznaczającą 
standard rzetelnego procesu karnego. Wyjątki od niej – w myśl zasady exceptiones 
non sunt extendendae – nie powinny podlegać wykładni rozszerzającej. Takie ryzy-
ko niesie natomiast proponowana redakcja art. 351 § 1 k.p.k., stwarzająca szerokie 
możliwości interpretacyjne. 

Zastrzeżenia budzi także propozycja nowelizacji art. 439 § 1 k.p.k. polegająca 
na dodaniu dwóch nowych bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia w posta-
ci wyznaczenia składu z pominięciem art. 351 § 1 k.p.k. oraz wyznaczenia składu 
z pominięciem wniosku o jego wylosowanie (art. 351 § 2 k.p.k.). Wydaje się, że 
poszerzenie katalogu zarzutów odwoławczych każdorazowo powinno być poprze-
dzone wnikliwą analizą i oceną chociażby pod kątem tego, czy stopień uchybie-



285

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

nia procesowego jest adekwatny do konsekwencji procesowych. W analizowanym 
przypadku można mieć co do tego poważne wątpliwości. Trudno bowiem bronić 
tezy, że orzekanie przez skład wyznaczony według zasad ogólnych z pominięciem 
losowania, stanowi na tyle istotne uchybienie proceduralne, że wymaga to bez-
względnego uchylenia orzeczenia. Co więcej, wyznaczenie składu według wpływu 
i listy sędziów – podobnie jak losowanie – zawiera w sobie pewien element przy-
padkowości. Z kolei wspomniany już luz interpretacyjny towarzyszący propono-
wanej redakcji art. 351 § 1 k.p.k. nie sprzyja pewności obrotu prawnego. Ocena 
tego, co należy rozumieć pod pojęciem innej usprawiedliwionej niemożności wy-
konywania obowiązków służbowych przez sędziego może nasuwać poważne wąt-
pliwości i w efekcie prowadzić do rozbieżności orzeczniczych. Jak już wspomnia-
no, nie jest również do końca jasna zależność pomiędzy niezdolnością do orzekania 
a niemożnością wykonywania obowiązków służbowych. 

7. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego 

W projekcie zasadniczo utrzymano model postępowania odwoławczego obo-
wiązujący od dnia 1 lipca 2015 r. wprowadzając głównie korekty wynikające z re-
zygnacji z kontradyktoryjnego modelu postępowania pierwszoinstancyjnego (zob. 
skreślenie art. 427 § 4 i 5 k.p.k.). Sąd odwoławczy został wyposażony w możliwość 
przeprowadzania postępowania dowodowego na rozprawie odwoławczej z wyjąt-
kiem przypadków, w których zachodzi potrzeba przeprowadzenia przewodu na 
nowo w całości. W projekcie przesądza się, że wydanie orzeczenia kasatoryjnego 
przez sąd odwoławczy jest możliwe wyłącznie w razie zaistnienia okoliczności wy-
mienionych w art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k. Projektowane brzmienie art. 440 k.p.k. 
usuwa wątpliwość, czy rażąca niesprawiedliwość orzeczenia jest samodzielną prze-
słanką jego uchylenia, niezależną od wymienionych w art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k. 
Przewidziano też szereg zmian „wynikowych”, motywowanych m.in. rezygnacją 
z obowiązku sformułowania zarzutów w każdym środku odwoławczym (projekto-
wany art. 427 § 1 i 2 k.p.k.). 

Utrzymanie w projekcie zwiększenia „apelacyjności” postępowania odwoław-
czego, wprowadzonego nowelą wrześniową i lutową, zasługuje na aprobatę. Dalsze 
uwagi ograniczą się wyłącznie do tych uregulowań, które budzą wątpliwości. Do-
tyczą one następujących zagadnień:
1) Wobec odejścia od kontradyktoryjnego modelu postępowania pierwszoinstan-

cyjnego, wątpliwości budzi pozostawienie prekluzji dowodowej w art. 427 § 3 
k.p.k. bez jednoczesnego wprowadzenia obowiązku pouczenia oskarżonego 
oraz pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) o treści tego przepisu przed 
rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. Celem art. 427 § 3 
k.p.k. jest zachęcenie stron procesowych do przejawiania inicjatywy dowodo-
wej na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji pod rygorem utraty 
możliwości wnioskowania w postępowaniu odwoławczym o przeprowadzenie 
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dowodu znanego stronie już w toku pierwszoinstancyjnego rozpoznania spra-
wy. Wobec powrotu do modelu, w którym sąd I instancji z urzędu przepro-
wadza dowody zmierzając do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności 
sprawy, „nieprofesjonalne” strony procesowe nie powinny być zaskakiwane 
blokowaniem inicjatywy dowodowej w postępowaniu odwoławczym, tym 
bardziej, że nie ma ograniczenia w możliwości przeprowadzania dowodów na 
rozprawie odwoławczej innego, niż uregulowane w projektowanym art. 452 
§ 2 k.p.k. W obecnie obowiązującym stanie prawnym również nie ma obo-
wiązku pouczenia oskarżonego o treści art. 427 § 3 k.p.k., jednak na podstawie 
art. 353 § 4 k.p.k. jest on informowany o treści art. 427 § 4 k.p.k., dzięki czemu 
wie, że to na stronach procesowych spoczywa zasadniczy ciężar wprowadza-
nia dowodów do postępowania karnego. Podsumowując, należy postulować 
wprowadzenie do projektowanego art. 353 § 4 k.p.k. obowiązku pouczenia 
oskarżonego o treści art. 427 § 3 k.p.k. Podobne pouczenie powinien otrzy-
mywać też pokrzywdzony działający w procesie jako oskarżyciel posiłkowy.

2) Postulat pouczenia oskarżonego i pokrzywdzonego o treści art. 427 § 3 k.p.k. 
nie traci na znaczeniu nawet w obliczu istotnego osłabienia skutków prekluzji 
dowodowej przez przyjęty model postępowania odwoławczego. Wobec stoso-
wania przez sąd odwoławczy art. 167 k.p.k. w jego pierwotnym brzmieniu, po 
proponowanej nowelizacji k.p.k. sąd ten będzie wręcz zobligowany do prze-
prowadzenia z urzędu nowych dowodów, o których poweźmie wiedzę dzięki 
wnioskom dowodowym objętym prekluzją z art. 427 § 3 k.p.k., jeżeli będzie to 
niezbędne dla prawidłowego rozpoznania środka zaskarżenia.

3) Oprócz wspomnianej prekluzji dowodowej, której skutki istotnie osłabi sto-
sowanie przez sąd odwoławczy art. 167 k.p.k. w projektowanym brzmieniu, 
w projekcie nie wprowadza się innych zabezpieczeń przed przenoszeniem po-
stępowania dowodowego z pierwszej instancji do postępowania odwoławcze-
go. Tymczasem takie zabezpieczenia są przewidziane w obecnie obowiązują-
cym kodeksie. Są to przede wszystkim: obowiązek sformułowania zarzutów 
w każdym środku odwoławczym (art. 427 § 1 k.p.k.) oraz wyłączenie dopusz-
czalności podniesienia z środku odwoławczym zarzutu „niedoaktywności” lub 
„nadaktywności” sądu w zakresie inicjatywy dowodowej (art. 427 § 4 k.p.k.), 
niedotyczące jedynie dowodu, którego przeprowadzenie jest obowiązkowe 
(art. 427 § 5 k.p.k.). Rezygnacja w projekcie z obowiązku wskazania zarzutów 
w środku odwoławczym przez podmioty nieprofesjonalne będzie skutkowała 
przeprowadzaniem przez sąd odwoławczy totalnej kontroli orzeczenia. W re-
zultacie w każdym przypadku konieczności przeprowadzenia dowodów, który 
jednocześnie nie będzie wymagał przeprowadzenia na nowo całego przewodu 
sądowego, postępowanie dowodowe będzie musiał prowadzić sąd odwoław-
czy. Tymczasem utrzymanie obowiązku sformułowania zarzutów w każdym 
środku odwoławczym skutkowałoby tym, że strona musiałaby wykazać po-
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trzebę przeprowadzenia określonego dowodu w powiązaniu z zarzutem odwo-
ławczym. Obecnie, w myśl art. 433 § 1 k.p.k., to właśnie zarzuty, obok granic 
zaskarżenia, pełnią rolę limitującą postępowanie dowodowe przeprowadzane 
z inicjatywy stron w instancji odwoławczej (por. S. Zabłocki, Między reforma-
toryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a rewizyjnością – ku ja-
kiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po zmianach kodeksowych 
z lat 2013–2015?, [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 
2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. 426–427 
i 431–432). Dodatkowo w projekcie skreśla się przepis art. 427 § 4 k.p.k., blo-
kujący możliwość podniesienia w środku odwoławczym zarzutu nieprzepro-
wadzenia dowodu, o którego przeprowadzenie strona nie wnioskowała w toku 
postępowania pierwszoinstancyjnego. W rezultacie strony procesowe będą 
mogły nie wykazywać żadnej inicjatywy dowodowej przed sądem pierwszej 
instancji by następnie w środku odwoławczym sformułować zarzut np. błędu 
w ustaleniach faktycznych. Tym samym nie wprowadza się żadnych skutecz-
nych podstaw normatywnych do zapobieżenia sytuacji, w której postępowa-
nie dowodowe zostanie przeprowadzone przez sąd pierwszej instancji jedynie 
częściowo, zaś ciężar przeprowadzenia dalszych dowodów np. w związku ze 
wspomnianym zarzutem błędu w ustaleniach faktycznych, zostanie przeniesio-
ny na sąd odwoławczy. Dodać należy, że rezygnacja ze składania wniosków 
dowodowych przez strony w czasie rozprawy głównej może stanowić element 
strategii prowadzenia obrony oskarżonego. 

4) Zastrzeżenia budzi projektowany art. 449a k.p.k. Z obecnej treści tego przepisu 
usuwa się doprecyzowanie, że uzupełnienie uzasadnienia zaskarżonego wyro-
ku przez sąd pierwszej instancji ma mieć miejsce „w niezbędnym zakresie”, 
jak również pomija się obowiązek wskazania przez sąd odwoławczy „zakre-
su uzupełnienia”. W uzasadnieniu projektu stwierdza się, że takie brzmienie 
art. 449a k.p.k. przesądza iż „uzupełnienie uzasadnienia nie musi dotyczyć za-
kresu, w rozumieniu zakresu zaskarżenia”. Projektodawcy uznali zatem za do-
puszczalne i wręcz pożądane, aby instytucja uzupełnienia uzasadnienia służyła 
jego korekcie, poprawieniu również w takim zakresie, w jakim uzasadnienie 
zostało już sporządzone ale nie spełnia wymogów art. 424 § 1 i 2 k.p.k. Jest to 
rozwiązanie antygwarancyjne. Pozwala bowiem na to, aby za pomocą uzupeł-
nienia uzasadnienia zniwelować zarzut sformułowany w środku odwoławczym 
nie przewidując jednocześnie możliwości ponownego wniesienia przez stronę 
środka zaskarżenia wobec orzeczenia, do którego sąd przedłoży „skorygowa-
ne” uzasadnienie oraz nie wyposażając strony w możliwość uzupełnienia za-
rzutów podniesionych w apelacji. Rozwiązanie to podważa też dewolutywny 
charakter apelacji i może pozbawić skarżącego prawa do rzeczywistej kontroli 
instancyjnej (por. krytycznie wobec możliwości „poprawiania” uzasadnienia 
za pomocą instytucji uzupełnienia uzasadnienia: D. Świecki, Apelacja obrońcy 
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i pełnomocnika po zmianach, [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym 
po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, 
s. 449; P. Wiliński, S. Zabłocki, Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierw-
szej instancji w procesie karnym, Przegląd Sądowy 2015, nr 11–12, s. 49–62). 
Należy postulować pozostawienie obecnego brzmienia art. 449a k.p.k. jako 
podstawy normatywnej do uzupełniania uzasadnienia poza zakresem wyzna-
czonym wnioskiem o uzasadnienie (art. 423 § 1a k.p.k. i art. 424 § 3 k.p.k.). 

8. Uwagi dotyczące rozdziału 55a k.p.k.

Projekt wprowadza nowy środek zaskarżenia nazwany „skargą na wyrok sądu 
odwoławczego” (projektowane przepisy art. 539a-539f k.p.k.). Konieczność jego 
wprowadzenia została uzasadniona potrzebą zabezpieczenia reformatoryjności 
orzekania przez sąd odwoławczy oraz przyspieszenia postępowania. Jak już zosta-
ło podkreślone w tej opinii, ograniczenie ilości spraw, w których sądy odwoław-
cze wydają wyrok kasatoryjne, jest ze wszech miar słuszne. Zrealizowaniu tego 
właśnie celu służyły zmiany w postępowaniu odwoławczym wprowadzone przez 
ostatnie nowelizacje k.p.k. z dnia 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r. z mocą 
obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r. W opiniowanym projekcie wprowadza się dal-
sze zmiany przepisów o postępowaniu odwoławczym, które powinny doprowadzić 
do radykalnego ograniczenia uchylania wyroków sądów pierwszej instancji przez 
sądy odwoławcze i przekazywania spraw do ponownego rozpoznania.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k., który według projektu 
nie ulega zmianie, „uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego roz-
poznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1, art. 454 
lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości.” W projek-
cie wprowadza się zmianę art. 440 k.p.k. przesądzając, że reakcją sądu odwoław-
czego na stwierdzenie rażącej niesprawiedliwości utrzymania orzeczenia w mocy 
musi być albo zmiana tego orzeczenia na korzyść oskarżonego, albo jego uchylenie, 
które jednak może nastąpić jedynie w sytuacji określonej w art. 437 § 2 zd. drugie 
k.p.k. Dzięki projektowanej zmianie art. 440 k.p.k. „domknięciu” uległ katalog sytu-
acji, w których sąd odwoławczy może wydać wyrok kasatoryjny. Ta zmiana powinna 
przynieść oczekiwane przez projektodawcę rezultaty w postaci zwiększenia reforma-
toryjności orzekania w instancji odwoławczej nie wydłużając jednocześnie postępo-
wania karnego. Natomiast do istotnego wydłużenia postępowania może doprowadzić 
wprowadzenie skargi przewidzianej w dodanym rozdziale 55a k.p.k. Same czynności 
kontroli wymogów formalnych skargi, jej doręczenia pozostałym stronom proceso-
wym oraz oczekiwania na odpowiedź stron procesowych na skargę będą zajmowały 
co najmniej kilka tygodni. Trzeba przy tym mieć na względzie, że w wielu przypad-
kach dla spełnienia wymogu przymusu adwokacko-radcowskiego zajdzie potrzeba 
wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia i podpisa-
nia skargi, która to czynność po zmianach wprowadzonych w projekcie (skreśleniu 
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art. 80a i 87 a k.p.k.) będzie wymagała weryfi kacji stanu majątkowego oskarżonego 
lub oskarżyciela posiłkowego. Nie budzi wątpliwości, że w razie złożenia wniosku 
o wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu bez prawidłowego wykazania 
przez nich niemożności pokrycia kosztów pomocy prawnej, konieczne będzie uru-
chomienie procedury przewidzianej w art. 120 k.p.k., co wydłuża postępowanie 
o kolejne tygodnie. Ponadto, w przypadku wyznaczenia obrońcy lub pełnomocnika 
z urzędu, siedmiodniowy termin do złożenia skargi zacznie swój bieg od daty dorę-
czenia mu postanowienia lub zarządzenia o tym wyznaczeniu (art. 127a § 2 k.p.k.). 
W rezultacie, same czynności podejmowane w sądzie odwoławczym w związku ze 
złożeniem skargi mogą trwać nawet kilka miesięcy. Doliczenie do tego czasu roz-
poznania skargi przez Sąd Najwyższy pozwala stwierdzić, że projektowany środek 
zaskarżenia istotnie wydłuży całkowity czas trwania postępowania karnego. Dlatego 
należy postulować rezygnację z wprowadzenia rozdziału 55a do kodeksu postępowa-
nia karnego. Dopiero perspektywa kilku lat funkcjonowania projektowanego modelu 
postępowania odwoławczego i uzyskanie danych wskazujących na nieprawidłowe 
stosowanie przez sądy odwoławcze art. 437 § 2 zd. 2 k.p.k., mogą w przyszłości 
uzasadniać wprowadzenie środka prawnego umożliwiającego kontrolę zasadności 
uchylenia wyroku przez sąd odwoławczy i przekazania sprawy do ponownego roz-
poznania. 

Jeżeli jednak ustawodawca, pomimo powyższej krytyki, zdecyduje się wpro-
wadzić do k.p.k. nowy środek zaskarżenia, należy uwagę na mankamenty propono-
wanego rozwiązania legislacyjnego.

Brak jest przekonujących argumentów dla tak szerokiego rozszerzenia kognicji 
Sądu Najwyższego. W projekcie zakłada się, że organ ten będzie rozpoznawał skar-
gi na wszystkie orzeczenia kasatoryjne sądu odwoławczego. Tymczasem skargi na 
wyrok sądu okręgowego uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący 
sprawę do ponownego rozpoznania z powodzeniem mogłyby rozpoznawać sądy 
apelacyjne. Pozwoliłoby to nie tylko na równomierne, w skali kraju, rozłożenie 
ciężaru rozpoznawania spraw zainicjowanych skargą, ale przede wszystkim złago-
dziłoby poważne ryzyko nadmiernego obciążenia Sądu Najwyższego. Tym samym 
proponowane rozwiązanie zredukowałoby przedłużenie postępowania, jakie będzie 
spowodowane wprowadzeniem skargi. Nie może mieć decydującego znaczenia 
twierdzenie, że powierzenie Sądowi Najwyższemu wyłącznej kompetencji orzecz-
niczej w tym zakresie będzie sprzyjać jednolitości orzecznictwa (s. 11 uzasadnienia 
projektu). Samo skupinie uprawnień do rozstrzygania kwestii określonego rodzaju 
w gestii jednego organu bynajmniej nie stanowi swoistego remedium na istnienie 
rozbieżności wykładniczych. Mogą one pojawić się także w ramach działalności 
jurysdykcyjnej Sądu Najwyższego. W systemie prawa funkcjonują także instytu-
cje pozwalające na skuteczne przeciwdziałanie rozbieżnościom pojawiającym się 
w orzecznictwie sądowym, jak chociażby art. 59 i art. 60 § 1 u. SN. Dzieląc wła-
ściwość funkcjonalną do rozpoznania skargi między Sąd Najwyższy i sądy ape-
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lacyjne, należałoby rozważyć wyposażenie sądów apelacyjnych rozpoznających 
skargę w możliwość zadawania pytań prawnych Sądowi Najwyższemu w trybie 
art. 441 § 1 k.p.k. (np. przez odesłanie do odpowiedniego stosowania tego przepisu 
w projektowanym art. 539f k.p.k.). Tym samym powstałby skuteczny środek do 
ujednolicenia wykładni przepisów o skardze. Podany w uzasadnieniu projektu ar-
gument na rzecz kognicji Sądu Najwyższego do rozpoznania skargi, odnoszący się 
do potrzeby utrzymania jednolitości orzecznictwa, nie przesądza zatem o trafności 
projektowanego rozwiązania. 

Propozycja powierzenia uprawnień do rozpoznawania skargi zarówno sądom 
apelacyjnym, jak i Sądowi Najwyższemu znajduje także uzasadnienie systemo-
we. Skoro w podobny sposób rozwiązano kwestię właściwości Sądu Najwyższego 
w związku z rozpoznawaniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia w postaci wnio-
sku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzecze-
niem sądu, to analogicznie należałoby ukształtować zasady rozpoznawania skargi 
na orzeczenie sądu odwoławczego. 

Projektowany art. 539 f k.p.k. nie zawiera odesłania do art. 527 k.p.k., co 
oznacza, że skarga na wyrok sądu odwoławczego nie podlega opłacie sądowej, 
która ulegałaby zwrotowi w razie uwzględnienia skargi lub jej cofnięcia (art. 527 
§ 4 k.p.k.). Takie rozwiązanie może przyczynić się do nadużywania omawianego 
środka zaskarżenia, albowiem nie wiąże się on z konsekwencją utraty opłaty w ra-
zie oczywiście bezzasadnej skargi. Należy postulować wprowadzenie opłaty od 
skargi analogicznej do przewidzianej w razie wniesienia kasacji. 

9. Uwagi dotyczące zmian w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego

W rozdziale 58 k.p.k. zasadniczo przywraca się stan prawny obowiązujący 
przed dniem 1 lipca 2015 r. Projekt przewiduje jedynie utrzymanie dodanego no-
welą z dnia 27 września 2013 r. przepisu art. 553a k.p.k., wprowadzając do niego 
drobne korekty wynikające z ograniczenia przesłanek dochodzenia odszkodowania 
w projektowanym art. 552 k.p.k. 

Niestety pozostawienie w nowym otoczeniu normatywnym art. 553a k.p.k. 
może sugerować, że jedynie w razie zaliczenia niewątpliwie niesłusznego tym-
czasowego aresztowania na poczet kary orzeczonej w innym postępowaniu nadal 
dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę spo-
wodowaną stosowaniem tego środka zapobiegawczego, w zakresie niezrekom-
pensowanym przez to zaliczenie. Wnioskując z projektowanego art. 553a k.p.k. 
a contrario można uznać, że w razie zaliczenia niewątpliwie niesłusznego tym-
czasowego aresztowania na poczet kary (w tym np. grzywny) w tym samym po-
stępowaniu karnym, w którym było ono stosowane, niedopuszczalne jest w ogóle 
dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkodę i krzywdę spowodowane wy-
konaniem tego środka. 
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Tymczasem zaliczenie na poczet kary orzeczonej w sprawie okresu niewątpli-
wie niesłusznego tymczasowego aresztowania nie musi prowadzić do stwierdzenia, 
że w ten sposób zrekompensowany został w pełni rozmiar szkody i krzywdy wy-
rządzonej stosowaniem tego środka zapobiegawczego (por. m.in. wyrok SN z dnia 
12 czerwca 2012 r., IV KO 10/12, OSNKW 2012, z. 10, poz. 109; wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Białymstoku z dnia 18 września 2014 r., II AKa 185/14, Lex nr 1511620). 
Brak możliwości dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w razie zalicze-
nia niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania na poczet grzywny został 
uznany za sprzeczny z art. 5 ust. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie 
Włoch nr 2 przeciwko Polsce z dnia 10 maja 2011 r. (skarga nr 33475/08). Z kolei 
z wyroku Zielonka przeciwko Polsce z dnia 8 listopada 2005 r., (skarga nr 49913/99) 
należy wywodzić, że późniejsze zaliczenie okresu bezprawnie stosowanego tymcza-
sowego aresztowania na poczet kary nie powoduje zrekompensowania szkody nie-
majątkowej spowodowanej bezprawnym pozbawieniem wolności. 

Nowelizując rozdział 58 k.p.k. ustawodawca powinien przesądzić, że zalicze-
nie niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania na poczet kary orze-
czonej w tej samej sprawie nie wyklucza możliwości skutecznego dochodzenia od-
szkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę spowodowaną stosowaniem 
tego środka a niezrekompensowaną przez wspomniane zaliczenie. 

10. Pozostałe uwagi dotyczące zmian w kodeksie postępowania karnego

Zgodzić należy się z propozycją dodania art. 41 a k.p.k., zgodnie z którym 
wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych podstawach faktycznych 
co wniosek wcześniej rozpoznawany pozostawia się bez rozpoznania. Analogicz-
ne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w kodeksie postępowania cywilnego 
(art. 531 k.p.c.). Projektowany przepis pozwala nie tylko na ujednolicenie syste-
mowe instytucji wyłączenia sędziego, ale również może skutecznie zapobiegać ob-
strukcji procesowej. Rozważenia wymagałoby jednak jednoznaczne uregulowanie 
kwestii formy takiego rozstrzygnięcia i organu orzekającego. 

Istotne wątpliwości budzi skreślenie art. 168a k.p.k. zwłaszcza w kontekście pozo-
stawienia art. 393 § 3 k.p.k., zezwalającego na uczynienie podstawą dowodową orze-
czenia również dokumentów prywatnych, w tym także sporządzonych (pozyskanych) 
dla celów tego postępowania. Skreślenie przepisu zakazującego przeprowadzenie i wy-
korzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu 
zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 kodeksu karnego, może stanowić wręcz za-
chętę dla prywatnego gromadzenia dowodów za pomocą czynów zabronionych. Trzeba 
podkreślić, że przepis art. 168a k.p.k. został wprowadzony do kodeksu głównie z po-
wodu zmiany art. 393 § 3 k.p.k. i dopuszczenia do procesu karnego wspomnianych do-
wodów prywatnych. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment uzasadnienia noweli-
zacji, która wprowadziła art. 168a do k.p.k. (uzasadnienie do druku sejmowego nr 870, 
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s. 9), albowiem zachowuje on aktualność. W uzasadnieniu podnoszono, że „Mając na 
uwadze świadomość ryzyka, jakie wiąże się z dopuszczeniem w proponowany sposób 
„dowodów prywatnych”, Komisja proponuje w sposób jasny ograniczyć możliwość 
wprowadzania do procesu dowodów, które zostały uzyskane z naruszeniem prawa, 
z tym że niedopuszczalność ich wykorzystania proponuje się ukonstytuować jedynie do 
tych spośród nich, które pozyskano dla celów postępowania karnego, za pomocą czynu 
zabronionego (nowy proj. art. 168a k.p.k.). Wykluczyć to musi możliwość instalowania 
na zlecenie strony procesowej podsłuchów, czy dokonywania przeszukania. Propono-
wany art. 168a k.p.k. będzie miał także i ten walor, że określi granice dopuszczalności 
wykorzystania dowodów zaprezentowanych przez oskarżyciela, co obecnie w ogóle 
nie jest w Kodeksie postępowania karnego uregulowane i co jest źródłem poważnych 
rozbieżności w piśmiennictwie prawniczym oraz judykaturze.” 

11. Uwagi do projektowanych zmian w kodeksie karnym 

Na pełną aprobatę zasługują zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) określone w projekcie w art. 3 pkt. 1–3 
oraz 6–8. W tym zakresie nowelizacja usuwa błędy i nieścisłości redakcyjne istnie-
jące w obecnie obowiązujących przepisach.

Zasadnicze wątpliwości budzi skreślenie art. 59a k.k. Jest to zmiana przedwcze-
sna. Zaledwie dziewięć miesięcy obowiązywania art. 59a k.k., to okres zdecydowa-
nie zbyt krótki, aby wskazywać na dysfunkcjonalność wdrożonych rozwiązań legi-
slacyjnych. Jednocześnie, powody podane w uzasadnieniu projektu nie uzasadniają 
całkowitej rezygnacji z umorzenia restytucyjnego. Jeżeli projektodawca uznaje, że 
obowiązująca regulacja jest zbyt daleko idąca, to wydaje się, że bardziej adekwatna 
byłaby zmiana przesłanek jej zastosowania. Przykładowo, wyobrazić sobie moż-
na ograniczenie się do przestępstw nieumyślnych, czy też ewentualne wyłączenie 
możliwości skorzystania ze wskazanej instytucji przez sprawców, o których mowa 
w art. 64 i 65 k.k. Dodatkowo wprowadzić można obowiązek uiszczenia świad-
czenia pieniężnego na cel wskazany przez sąd i w ustalonym przez sąd terminie, 
co warunkować będzie skuteczność umorzenia, a jednocześnie zrealizuje funkcję 
rzeczywistej dolegliwości penalnej. 

Krytycznie należy odnieść się do skreślenia art. 60a k.k. Aktualność zachowują 
argumenty podniesione powyżej, dotyczące planowanych zmian w zakresie trybów 
konsensualnych.

Poprzeć należy proponowane zmiany w zakresie kary łącznej. W art. 85 § 3 
k.k. przewidziano jeden z dwóch wyjątków od orzekania kary łącznej. Przepis ten 
obecnie stanowi, że „podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara 
wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem 
wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili po-
pełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była 
wykonywana w chwili popełnienia czynu”. Wadą wskazanej regulacji jest nieczy-
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telne sformułowanie. Jej zrozumienie staję się możliwe jedynie po odniesieniu się 
do pierwotnego uzasadnieniu do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Proponowane sformułowanie art. 85 
§ 3 k.k. jak również doprecyzowującego go art. 85 § 3a k.k. znosi istniejące wątpli-
wości interpretacyjne co do normatywnej treści przepisów.

Zauważyć jednak należy, że w dalszym ciągu brak jest ograniczenia odnośnie 
do kar, podczas wykonywania których popełnione miałoby zostać kolejne przestęp-
stwo. Lege non distinguente nec nostrum distinguere, stwierdzić należy że każda 
kara może być wykonywana. Z literalnej wykładni wynikałoby zatem, że popełnie-
nie przestępstwa podczas wykonywania np. kary ograniczenia wolności wyłącza 
możliwości orzeczenia kary łącznej.

Kolejny problem wiąże się z możliwością orzeczenia kary łącznej w przypadku 
popełnienia przestępstwa w trakcie biegu okresu próby wiążącego się z warunko-
wym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności (także łącznej). Istnie-
jące wyłączenie pozostaje w oczywistej kolizji z ratio art. 85 § 3 k.k. 

Artykuł 85 § 3 oraz 3a k.k. nie uwzględniają także sytuacji popełnienia przez 
skazanego dwóch lub więcej przestępstw w trakcie wykonywania kary orzeczonej 
za przestępstwo. O ile nie ma wątpliwości, że kary orzeczone za te przestępstwa nie 
będą mogły zostać połączone z niewykonaną w całości jeszcze karą, to wydaje się, 
że nie będzie przeszkód, aby za „nowe” przestępstwa został orzeczony ciąg prze-
stępstw (przy spełnieniu warunków określonych w art. 91 § 1 k.k.) albo kara łączna 
(przy spełnieniu warunków określonych w art. 85 § 1 i 2 k.k.). Na tej samej zasa-
dzie, kary orzeczone za nowe przestępstwa będą mogły zostać połączone z karami 
orzeczonymi za przestępstwa popełnione w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem 
jednak, że te nie zostaną popełnione podczas wykonywania uprzednio orzeczonej 
kary. Co więcej, kary orzeczone za takie przestępstwa będą mogły zostać również 
połączone z karami orzeczonymi za przestępstwa popełnione wcześniej (tj. przed 
pierwszymi wskazanymi powyżej przestępstwami, za które sprawca odbywał karę), 
które jednak nie zostały ujawnione lub co do których w odpowiednim czasie nie 
zapadł prawomocny wyrok skazujący, ewentualnie orzeczona kara nie podlegała 
wykonaniu (i nie był to przypadek określony w art. 89 k.k.). Powyższe przykłady 
świadczą o częściowej dysfunkcjonalności art. 85 § 3 k.k., gdyż ten nie realizuje 
wszystkich stawianych przed nim celów.

Niezrozumiałe jest podniesienie górnej granicy ustawowego zagrożenia karą po-
zbawienia wolności z lat 3 do lat 8 za typ czynu zabronionego określony w art. 233 
§ 1 k.k., jak również jeszcze dalej idące podniesienie górnej granicy ustawowego 
zagrożenia karą pozbawienia wolności z lat 3 do lat 10 za czyn określony w art. 233 
§ 4 k.k. W uzasadnieniu projektu nie przytoczono żadnych argumentów, z których 
wynikałoby, że sądy orzekając kary w sprawach dotyczących składnia fałszywych 
zeznań, jak również w sprawach dotyczących przedstawiania fałszywych opinii lub 
tłumaczeń, chociażby zbliżają się do górnej granicy obecnego ustawowego zagro-
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żenia. Planowane zagrożenie pozostaje w oczywistej niezgodności aksjologicznej 
z zagrożeniami przewidzianymi za pozostałe typy czynów zabronionych określone 
w Rozdziale XXX Kodeksu karnego. Wynika z tego, że zdaniem Projektodawców 
wpływanie przemocą na czynności urzędowe sądu (zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 5) w mniejszym stopniu uderza w dobro prawne w postaci wymia-
ru sprawiedliwości, niż przedłożenie przez biegłego fałszywej opinii (planowane 
zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 10).

Istotne wątpliwości wiążą się z projektowanym art. 233 § 1a k.k. Redakcja 
tego przepisu nie wskazuje, czy jego normatywną rolą jest rozszerzenie zakresu 
kryminalizacji typu z § 1, czy może stworzenie nowego typ czynu zabronionego. 
Sformułowanie „Odpowiedzialności określonej w § 1 podlega…” nie jest znane 
Kodeksowi karnemu. Zwyczajowo, ustawodawca tworząc nowy typ czynu zabro-
nionego, który jednak odnosi się do zagrożenia przewidzianego w innym przepisie, 
posługuje się sformułowaniem „Karze określonej w…” (tak np. w art. 136 § 3, 
art. 199 § 3 k.k. czy art. 200 § 4 k.k.). Z uwagi na planowany art. 233 § 3 k.k., 
w którym wskazuje się, że „Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto skła-
da fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na 
pytania” można domniemywać, że art. 233 § 1a k.k. ma określać nowy typ czynu 
zabronionego, odrębny od czynu określonego w § 1. Wobec tego postulować nale-
ży, aby przepis brzmiał „Karze określonej w § 1 podlega ten, kto (…)”. 

Zakładana systematyka art. 233 k.k. wskazuje, że jego § 2 k.k. stanowiący 
o tym, że „Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając 
w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie”, będzie miał zastosowa-
nie także do projektowanego § 1a. Jak wskazano, w projekcie przewiduje się, że 
do czynu określonego w § 1a zastosowanie będzie miał § 3, w którym wyłączenie 
odpowiedzialności oparte jest na okolicznościach strony podmiotowej, tj. na „braku 
wiedzy”. Typizacja taka jest zrozumiała, jeżeli zważy się, że zgodnie z art. 191 § 2 
k.p.k., pouczenie świadka o treści art. 183 k.p.k. oraz art. 185 k.p.k. dokonuje się, 
jeżeli „ujawnią się okoliczności objęte tymi przepisami”. Tym samym, pouczenie 
takie nie zawsze będzie mieć miejsce. W praktyce, mogą jednak istnieć istotne 
komplikacje natury praktycznej odnośnie do udowodnienia osobie składającej ze-
znania, że mimo braku pouczenia miała ona wiedzę na temat prawa odmowy ze-
znań lub odpowiedzi na pytania. Rozważenia zatem wymaga, czy nie jest trafniej-
sze wyłączenie odpowiedzialności oparte na okolicznościach przedmiotowych, tj. 
braku pouczenia o prawie do odmowy zeznań lub odpowiedzi na pytanie.

Wymaga podkreślenia, że w ramach prawa do obrony zawiera się brak koniecz-
ności dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Obecna regulacja, znajdująca 
szerokie poparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wiąże się z założeniem, że 
prawo to realizuje się nie tylko w momencie składania wyjaśnień, ale także w sytuacji 
składania zeznań. Nieżyciowy jest wymóg aby sprawca składając zeznania w spra-
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wie dotyczącej swojego czynu, jak również w sprawie dotyczącej czynu innej osoby, 
był obowiązany do podawania informacji, które wskazywałyby na popełnione przez 
niego przestępstwo. W praktyce bardzo istotną informacją dla organów procesowych 
będzie skorzystanie przez osobę składającą zeznania z prawa do odmowy ich składa-
nia, jak również z prawa do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie.

Kolejną kwestią, niedostatecznie rozważoną przez projektodawcę, jest źródło 
kontratypu wyłączającego bezprawność w razie składania fałszywych zeznań przez 
sprawcę czynu zabronionego. Ten nie wywodzi się z art. 6 k.p.k., a z art. 42 ust. 2 
Konstytucji RP. W tym zakresie należy odesłać do bogatego orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego (zob. np. uchwała SN z 20 dnia września 2007 r., I KZP 26/07, OSNKW 
2007, z. 10, poz. 71, wyrok SN z dnia 17 października 2012 r., IV KK 99/12, posta-
nowienie SN z dnia 22 września 2008 r., IV KK 241/08, wyrok SN z dnia 30 czerwca 
2009 r., V KK 25/09, wyrok SN z dnia 22 listopada 2012 r., V KK 265/12). Powstaje 
zatem pytanie, czy nowelizacja art. 233 k.k. przez dodanie § 1a zmieni standard kon-
stytucyjnego prawa do obrony. Zgodnie bowiem z obowiązującymi regułami wykład-
ni, Konstytucji nie interpretuje się w perspektywie ustaw. Wręcz odwrotnie, to usta-
wy interpretuje się w aspekcie konstytucyjnym. Tym samym, powstaje uzasadniona 
wątpliwość, czy projektowany art. 233 § 1a k.k. nie pozostaje w kolizji z art. 42 ust. 2 
Konstytucji RP, jednocześnie dając asumpt do twierdzenia, że wobec źródła kontra-
typu w ustawie zasadniczej, art. 233 § 1a k.k. będzie dysfunkcjonalny.

Zwrócić należy również uwagę, że do Sejmu wpłynął Rządowy projekt usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy 
(druk nr 218), w którym zakłada się zmianę treści m.in. art. 37b. Kodeksu karnego. 
Z uwagi na to, że zbieżna zmiana przewidziana jest w opiniowanym projekcie wy-
daje się, że w tym zakres zasadne byłoby skoordynowanie prac parlamentarnych.

Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 451)

1. Instytucja przedstawiciela społecznego

1.1. Uwagi ogólne

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 451) celem 
nowelizacji art. 90 k.p.k. regulującego instytucję przedstawiciela społecznego jest 
„poszerzenie możliwości działania w procesie czynnika społecznego w postaci 
przedstawiciela społecznego. Czynnik ten w szczególności umożliwia społeczną 
kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości oraz prezentowanie sądom stanowisk or-
ganizacji społecznych, co niewątpliwie stwarza lepsze warunki do wydania trafne-
go orzeczenia w sprawie. Należy zatem znieść zbędne bariery udziału przedstawi-
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ciela społecznego w procesie karnym oraz zapewnić regulacje zapewniające mu 
najpełniejsze prezentowanie stanowiska organizacji społecznej”. 

Cel w postaci poszerzenia możliwości udziału czynnika społecznego w proce-
sie karnym, jako taki, zasługuje na aprobatę. Należy jednak podkreślić, że niezbęd-
na profesjonalizacja procesu karnego, a także konieczność zapewnienia sprawności 
toczących się postępowań sprawiają, że ramy udziału czynnika społecznego powin-
ny uwzględniać także i te dwie ważne kwestie. Ocena proponowanych zmian musi 
zatem zostać dokonana i z tej perspektywy.

Projekt ustawy nowelizującej treść art. 90 k.p.k. w pierwszej kolejności modyfi -
kuje warunki dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w toczącym się postę-
powaniu karnym. Nadal przesłanką dopuszczenia pozostaje potrzeba ochrony intere-
su społecznego (art. 90 § 1 k.p.k.). Kolejną przesłanką jest potrzeba ochrony interesu 
indywidualnego, choć już bez kwantyfi katora, że ma to być interes ważny. Oba te ro-
dzaje interesu muszą być objęte zadaniami statutowymi danej organizacji społecznej. 
Wskazany w zgłoszeniu organizacji społecznej interes społeczny lub indywidualny 
musi być także związany z rozpoznawaną sprawą. Nową przesłanką dopuszczenia 
przedstawiciela społecznego do procesu karnego jest zgoda co najmniej jednej ze 
stron postępowania (art. 90 § 3 k.p.k.). Przesłanka ta ma jednak charakter względny. 
Pomimo bowiem braku zgody możliwe jest dopuszczenie przedstawiciela organizacji 
społecznej do procesu, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że celem nowelizacji jest „zlikwi-
dowanie przejawów arbitralności sądu w dopuszczeniu przedstawiciela organizacji 
społecznej do udziału w sprawie”. W tym kontekście należy w pierwszej kolejności 
zauważyć, że użycie terminu arbitralność zdaje się zakładać, iż obecne ukształtowa-
nie przepisu art. 90 k.p.k. prowadzi w praktyce do wadliwości polegających na nie-
dopuszczaniu przedstawicieli społecznych w tych sytuacjach, gdy byłoby to zasadne. 
Tymczasem jednak brak jest danych empirycznych, które pozwoliłyby zweryfi kować, 
czy tak rzeczywiście jest. Zresztą sam Projektodawca takich danych nie przytacza. 
Należy zatem stwierdzić, że proponuje się zmianę stanu prawnego, która nie została 
poprzedzona analizą funkcjonowania obecnie obowiązujących unormowań. Oczywi-
ście nie można zanegować, że de lege lata przesłanki dopuszczenia przedstawiciela 
społecznego do procesu oparte są na bardzo ogólnych i podatnych na rozbieżne in-
terpretacje klauzulach generalnych. To jednak nie może prowadzić automatycznie 
do wniosku, że brak dookreślenia przesłanek dopuszczenia organizacji społecznej 
skutkuje nadużywaniem przez sąd przyznanej mu władzy dyskrecjonalnej. Ponadto 
należy pamiętać, że wymagania ustawowe (w tym w szczególności wymóg nieska-
zitelności charakteru) oraz proces powoływania na stanowisko sędziego zmierzają 
do powierzenia sprawowania wymiaru sprawiedliwości osobom cechującym się naj-
wyższymi walorami etycznymi i merytorycznymi. W tym zatem świetle sam fakt 
pozostawienia sędziemu, niekiedy nawet szerokiego luzu decyzyjnego, sam w sobie 
nie może być oceniany negatywnie. Konkludując, bez wykazania, że istniejące prze-
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pisy w praktyce prowadzą do wadliwości w procesie dopuszczania przedstawicieli 
organizacji społecznych do udziału w procesie, proponowane zmiany należy ocenić 
przynajmniej jako przedwczesne.

Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania regulujące zasady dopuszczania 
organizacji społecznej do udziału w postępowaniu budzą również wątpliwości z per-
spektywy możliwości zrealizowania założonego przez ustawodawcę celu w postaci 
wyeliminowania arbitralności w decydowaniu o tej kwestii. Należy bowiem odnoto-
wać, że proponowane brzmienie art. 90 § 5 k.p.k. obliguje sąd do odmowy dopusz-
czenia przedstawiciela organizacji społecznej, jeżeli stwierdzi, że wskazany w zgło-
szeniu interes społeczny lub indywidualny nie jest objęty zadaniami statutowymi tej 
organizacji lub nie jest związany z rozpoznawaną sprawą. W kontekście projektu 
rozwiązanie to należy ocenić jako niezbędne, biorąc pod uwagę, że obok zgody stron 
przewidziane są inne przesłanki dopuszczenia przedstawiciela organizacji społecznej. 
Brak regulacji zawartej w art. 90 § 5 k.p.k. prowadziłby bowiem do sytuacji, w któ-
rej zgoda strony skutkowałaby obowiązkiem dopuszczenia przez sąd przedstawiciela 
organizacji społecznej nawet w przypadku niespełnienia innych ustawowych warun-
ków. Należy jednak podkreślić, że ocena czy wskazany przez daną organizację inte-
res społeczny lub indywidualny jest związany z rozpoznawaną sprawą pozostawia 
sądowi dość szeroki margines uznania. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, 
gdy wbrew stronom sąd decyduje, że udział przedstawiciela społecznego leży w in-
teresie wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzone przepisy nie likwidują zatem, jak 
wskazuje się w uzasadnieniu do projektu ustawy, uznaniowości sądu w decydowaniu 
o dopuszczeniu przedstawiciela społecznego. Można zatem wątpić czy dodanie prze-
słanki zgody jednej ze stron postępowania będzie stanowić remedium na rzekomą 
arbitralność ocen sądu w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udzia-
łu w procesie karnym, a w konsekwencji czy będzie miało realny wpływ na zakres 
stosowania omawianej instytucji karnoprocesowej.

Istotną konsekwencją nowelizacji przesłanek dopuszczenia do udziału w pro-
cesie karnym organizacji społecznej jest zmiana istoty instytucji przedstawiciela 
społecznego. Eliminacja przesłanki ważnego interesu indywidualnego sprawia, że 
zasadne staje się pytanie o to, czy przedstawiciel społeczny nadal powinien być 
uznawany, jak dotychczas, za rzecznika interesu społecznego. Skoro bowiem jego 
rolą może być obrona każdego interesu prywatnego, to w takiej sytuacji trudno 
twierdzić, że to ostatnie pozostaje w jakiejkolwiek relacji do interesu publicznego, 
czego jeszcze można byłoby bronić w przypadku istnienia przesłanki ważnego in-
teresu prywatnego (por. K. Marszał wskazuje, że najczęściej interes indywidualny 
jest także broniony w interesie ogółu, por. K. Marszał, Przedstawiciel społeczny 
w procesie karnym, Problemy Prawa Karnego 2001, nr 24, s. 121). W proponowa-
nym projekcie ustawy przedstawiciel społeczny broniący interesu prywatnego upo-
dabnia się w swoim charakterze do roli pełnomocnika, obrońcy czy przedstawiciela 
ustawowego (oczywiście bez przynależnych im uprawnień). W doktrynie słusznie 
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krytykuje się takie rozwiązanie, wskazując, że nie przyczyni się to do ożywienia 
instytucji przedstawiciela społecznego (por. K. Papke-Olszauskas, K. Woźniew-
ski, Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia, 
Gdańskie Studia Prawnicze 2003, t. XI, s. 151). Ponadto, biorąc pod uwagę zakres 
uprawnień przedstawiciela społecznego trudno uznać, że byłby on w stanie sku-
tecznie bronić interesu prywatnego. 

1.2. Uwagi szczegółowe

Na pozytywną ocenę zasługuje uporządkowanie terminologii związanej 
z udziałem organizacji społecznej w procesie karnym. Słusznie w art. 90 § 1 k.p.k. 
projektu wskazuje się, że udział w procesie zgłasza organizacja społeczna, a nie 
przedstawiciel tej organizacji jak w obecnym brzmieniu tego przepisu. Przedsta-
wiciel biorący udział w procesie reprezentuje bowiem tylko tę organizację. Po-
zytywnie należy ocenić również doprecyzowanie w art. 90 § 2 k.p.k. wymogów 
odnoszących się do treści zgłoszenia organizacji społecznej. 

Nie rodzi uwag krytycznych zniesienie terminu na zgłoszenie udziału organi-
zacji społecznej w postępowaniu karnym. Nawet bowiem uczynienie tego w toku 
przewodu sądowego nie powoduje negatywnych konsekwencji dla sprawnego 
przebiegu procesu. Tym samym poszerzono możliwość wzięcia udziału przez or-
ganizację społeczną w procesie karnym, ale bez zagrożenia dla rozstrzygnięcia 
sprawy w rozsądnym terminie (art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k.).

Negatywnie należy ocenić brak regulacji precyzującej, kto może być przedsta-
wicielem organizacji społecznej. Warto zauważyć, że w doktrynie formułuje się 
stanowiska, że sąd nie ma możliwości ingerencji w powyższy wybór. Tymczasem 
oczywiste jest, że nie powinien to być np. uczestnik toczącego się postępowania 
(por. uwagi w: K. Papke-Olszauskas, K. Woźniewski, Przedstawiciel społeczny…, 
s. 154–155, 158). Słuszne zatem staranie ustawodawcy o doprecyzowanie prze-
pisów regulujących udział organizacji społecznej w postępowaniu karnym w tym 
zakresie wymaga uzupełnienia.

Zastrzeżenia budzi brzmienie przepisu art. 90 § 6 k.p.k. O ile sam ten przepis jest 
w kontekście całokształtu proponowanych rozwiązań normatywnych uzasadniony, 
o tyle może on rodzić negatywne konsekwencje w postaci przedłużenia czasu trwania 
postępowania. Jest to realne w sytuacji, w której postępowanie toczy się pod nieobec-
ność oskarżonego (innego uczestnika postępowania). W takim bowiem wypadku sąd 
musi na piśmie wezwać te osoby do wskazania przedstawicieli organizacji społecz-
nych, którzy będą mogli występować w sprawie. Dodatkowo brak jest ustawowego 
terminu, w którym osoba uprawniona ma możliwość odpowiedzi na powyższe we-
zwanie (np. podobnego do tego, który unormowany został w art. 353 § 5 k.p.k.).

Wątpliwości budzi celowość umożliwienia wypowiedzenia się przedstawicie-
lowi organizacji społecznej w każdej sprawie w toku głosów końcowych – art. 406 
§ 1 k.p.k. (zmiany w art. 1 pkt 6–10 projektu ustawy). Podobnie jak w przypadku 
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przesłanek dopuszczenia organizacji społecznej do procesu karnego ustawodawca 
nie wskazał na empiryczne dowody wskazujące, że aktualny stan prawny, w któ-
rym sąd decyduje o tym „w miarę potrzeby”, wymaga korekty. Biorąc pod uwagę, 
że przedstawiciel społeczny ma nieograniczone prawo wypowiadania się w trakcie 
postępowania oraz przedstawienia stanowiska na piśmie, refl eksji wymaga zasad-
ność wyposażenia go także w prawo do zabrania głosu w toku głosów końcowych. 
W przypadku postępowań o złożonej podmiotowo strukturze może to oznaczać, 
że prawo do wypowiedzi będzie miało np. kilku przedstawicieli społecznych, co 
negatywnie wpłynie na czas trwania postępowania.

2. Podejmowanie korespondencji przez pełnomocnika i obrońcę

Nie budzi zastrzeżeń rozwiązanie przewidziane w projektowanym art. 133 § 2a 
k.p.k. Może ono przyczynić się do usprawnienia odbioru korespondencji kierowa-
nej do pełnomocników i obrońców, a zarazem nie niesie niebezpieczeństwa, że ko-
respondencję procesową mogłyby odbierać osoby, których zachowanie naraziłoby 
na niebezpieczeństwo konfi dencjonalność jej treści.

3. Wyłączenie jawności rozprawy

3.1. Nowelizacja przepisu art. 357 k.p.k.

Zasadnicza krytyka aktualnego brzmienia przepisu art. 357 k.p.k. zasadza się na 
założeniu ustawodawcy, że przepis ten „uzależnia (…) udzielenie przez sąd zezwo-
lenia na utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy od wystąpienia niedo-
określonych treściowo przesłanek, które powodują, że decyzja w tym przedmiocie – 
przy jej niezaskarżalności – niejednokrotnie podejmowana jest w sposób arbitralny”. 
Podobnie zatem jak w przypadku zmian dotyczących udziału organizacji społecznej 
w procesie karnym, nowelizacja art. 357 k.p.k. ma zmierzać do eliminacji rzekomej 
arbitralności decyzji sądu. Projektodawca nie przedstawia jednak żadnych danych, 
które uzasadniałyby zasadność powyższego stanowiska. Ponadto należy odnotować, 
że prowadzone przez doktrynę badania empiryczne nad jawnością procesu karnego 
nie pozwalają na formułowanie stanowiska o niezasadnym uniemożliwianiu przed-
stawicielom mediów utrwalania przebiegu postępowania karnego (por. K. Nowicki, 
Sprawozdanie z badań akt postępowań karnych, [w:] J. Skorupka (red.), Jawność 
procesu karnego, Warszawa 2012, s. 468). Proponowane zmiany oparte są zatem na 
założeniach, których zasadności nie zweryfi kowano. 

Uzasadnienie projektu ustawy dość jednostronnie akcentuje zalety dopuszcze-
nia środków masowego przekazu na salę rozpraw, nie podnosząc potencjalnych za-
grożeń, które mogą się z tym wiązać. Tymczasem nie można bagatelizować choćby 
zagrożenia polegającego na wykorzystywaniu utrwalonego materiału z rozprawy 
w sposób, który budzi zastrzeżenia odnośnie do rzetelności i standardów etyki dzien-
nikarskiej. Wniosek ten jest tym bardziej uzasadniony jeżeli zważyć, że sędziowie 
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i prokuratorzy będącymi rzecznikami prasowymi jako najważniejsze problemy we 
współpracy z środkami masowego przekazu wskazują nieznajomość prawa oraz brak 
rzetelności (por. M. Kuźma, Sprawozdanie z badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród rzeczników prasowych prokuratur i sądów, [w:] J. Skorupka (red.), Jawność…, 
s. 538). Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że nieograniczony w zasadzie rozwój 
internetowych mediów przekazu informacji czyni szeroki krąg osób – niekoniecznie 
posiadających ugruntowane przygotowanie dziennikarskie (w tym dotyczące etyki 
dziennikarskiej) – potencjalnym adresatem dopuszczenia do utrwalania przebiegu 
rozprawy. Trudno zatem uznać, jak stwierdza Projektodawca w uzasadnieniu pro-
jektu ustawy, że „w realiach społeczeństwa informacyjnego utrwalanie i transmisja 
przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu stanowi ele-
ment jawności rozprawy” i że za wprowadzenie obowiązku dopuszczenia przedsta-
wiciela środków masowego przekazu przemawia ex defi nitione uzasadniony interes 
społeczny. Warto również podkreślić, że nie we wszystkich krajach demokratycznych 
dopuszcza się w ogóle utrwalanie audiowizualne przebiegu rozprawy. Nie można 
wreszcie zapominać, że nagrywanie przebiegu rozprawy nie jest jedynym sposobem 
umożliwiającym relacjonowanie jej przebiegu. Przedstawiciele środków masowe-
go przekazu mają nieograniczone możliwości innego utrwalania przebiegu procesu 
(np. przez udział w rozprawie i sporządzenie notatek pisemnych). Jest prawdą, jak 
twierdzi Projektodawca, że przekaz medialny „służy informowaniu społeczeństwa 
o przebiegu procesu, realizując funkcje jawności rozprawy: kontroli rzetelności i pra-
widłowości procesu, przestrzeganiu gwarancji procesowych jego uczestników oraz 
kształtowaniu postaw legalistycznych i świadomości prawnej społeczeństwa”. Wa-
runkiem jednak powyższego jest rzetelne relacjonowanie rozprawy karnej. W przy-
padku bowiem braku owej rzetelności przekaz medialny osiągnie dokładnie odwrot-
ne skutki od pożądanych.

W powyższym świetle wprowadzenie zasady, że sąd nie ma możliwości nie-
dopuszczenia do utrwalania przebiegu rozprawy jawi się jako nieproporcjonalne. 
Biorąc pod uwagę skalę zagrożeń jakie wiążą się z publikowaniem nagrań z sali 
rozpraw, mechanizm pozwalający sądowi ważyć racje przemawiające za i przeciw 
utrwalaniu przebiegu rozprawy wydaje się bardziej uzasadniony.

Wątpliwości budzi treść art. 357 § 4 k.p.k. Przepis ten przewiduje, że sąd za-
rządza opuszczenie sali rozpraw przez przedstawicieli środków masowego prze-
kazu, którzy zakłócają przebieg rozprawy. Tymczasem wzorem art. 48 § 1 u.s.p. 
lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że sąd upomina przedstawicieli środków 
masowego przekazu, którzy zakłócają przebieg rozprawy, a dopiero po bezskutecz-
nym upomnieniu zarządza opuszczenie sali rozpraw. W proponowanym kształcie 
art. 357 § 4 k.p.k. jawi się jako nazbyt restrykcyjny. 

Krytycznie należy ocenić treść art. 357 § 5 k.p.k. Nie znajduje bowiem uzasadnie-
nia ograniczenie zakresu zastosowania tego przepisu wyłącznie do świadków. Skoro 
ustawodawca uznaje, że obecność środków masowego przekazu może oddziaływać 
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krępująco na świadka, a tym samym zagrażać dokonaniu prawdziwych ustaleń fak-
tycznych, to trudno znaleźć racje dlaczego te same powody nie miałyby prowadzić 
do zagwarantowania identycznej ochrony oskarżonemu. W interesie wymiaru spra-
wiedliwości jest bowiem także uzyskanie wiarygodnych wyjaśnień oskarżonego. To, 
że ten uczestnik postępowania nie ma obowiązku złożenia prawdziwych wyjaśnień 
nie ma z omawianej perspektywy znaczenia. Interes środków masowego przekazu 
w transmitowaniu czy odtwarzaniu rozprawy nie może przeważyć nad dążeniem 
do dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych. Zresztą zakaz utrwalenia obrazu 
i dźwięku nie uniemożliwia mediom relacjonowania przebiegu rozprawy (tego bo-
wiem nie trzeba dokonywać audiowizualnie). Należy być również świadomym tego, 
że przekaz audiowizualny może rodzić negatywne konsekwencje dla oskarżonego, 
który w toku postępowania korzysta z domniemania niewinności.

3.2. Nowelizacja przepisu art. 360 k.p.k.

Ustawodawca proponuje dodanie do art. 360 k.p.k. § 1a, który stanowi, że 
wyłączenie jawności ze względu na ważny interes pokrzywdzonego lub świadka 
następuje na wniosek tej osoby. Zmiana ta zmierza do upodmiotowienia wska-
zanych uczestników postępowania. Warto jednak rozważyć, czy w szczególnych 
okolicznościach, np. ze względu na nieporadność świadka albo pokrzywdzonego 
albo nieobecność pokrzywdzonego, nie byłoby zasadne zachowanie prawa sądu do 
podjęcia decyzji o wyłączeniu jawności procesu bez stosownego wniosku. Trudno 
dopatrzeć się w tym kontekście realnego zagrożenia, że sąd mógłby podjąć nie-
słuszną lub pochopną decyzję w tej materii. 

Niekonsekwencją ustawodawcy jest brak przyjęcia analogicznego jak w art. 360 
§ 1a k.p.k. rozwiązania w stosunku do oskarżonego. Skoro przepis art. 360 § 1b 
k.p.k. nie wyklucza możliwości wyłączenia jawności ze względu na ważny interes 
oskarżonego, to wydaje się, że inicjowanie tej kwestii powinno zostać ukształto-
wane na takich samych zasadach jak w przypadku pokrzywdzonego czy świadka. 

Krytycznie należy ocenić proponowane brzmienie art. 360 § 1b k.p.k. Przepis 
art. 45 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że wyłączenie jawności rozprawy może na-
stąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz 
ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 
Konstytucja RP nie różnicuje zatem przesłanki ochrony życia prywatnego oraz waż-
nego interesu prywatnego od tego czyj jest to interes. Oczywiście nie oznacza to, 
że ustawodawca zwykły nie może uwzględniać szczególnej roli procesowej w jakiej 
znajduje się dana osoba, której życie prywatne lub interes jest rozważany jako racja 
przemawiająca za wyłączeniem jawności. Należy jednak zauważyć, że ogranicze-
niem są w tej materii wskazówki płynące z zasady proporcjonalności. Jeżeli zważyć, 
że art. 360 § 1b k.p.k. uzależnia wyłączenie jawności od zgody oskarżyciela (w tym 
np. oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego), to trudno takie rozwiązanie uznać za 
dające szansę na rzetelne wyważenie racji przemawiających za i przeciw wyłącze-
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niu jawności. Dodatkowo należy podkreślić, że to sąd jest organem dysponującym 
najdalej idącymi gwarancjami niezawisłości i bezstronności i z tego względu jest 
najlepiej predestynowanym do tego, aby dokonać w tej sprawie rozstrzygnięcia. Nie 
można również zapominać, że sam fakt postawienia w stan oskarżenia nie powoduje, 
że oskarżony staje się osobą, której interes czy dobra osobiste nie podlegają ochronie. 
Korzysta on bowiem z gwarantowanego także konstytucyjnie domniemania niewin-
ności. W tym świetle brak uwzględnienia konieczności ochrony ważnego interesu 
prywatnego oskarżonego nie znajduje uzasadnienia, a dodatkowo może prowadzić 
do zbędnej albo krzywdzącej jego stygmatyzacji.

Na krytyczną ocenę zasługuje proponowane brzmienie art. 360 § 4 i 5 k.p.k. Jak 
zostało to zaznaczone na wstępie brak jest empirycznych dowodów na to, że insty-
tucja wyłączenia jawności postępowania jest nadużywana. To zaś sprawia, że nie 
sposób wnioskować, iż wprowadzenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie 
wyłączenia jawności rozprawy jest niezbędne dla zabezpieczenia jawności procesu 
karnego. Należy ponadto wskazać, że proponowane rozwiązanie może przyczynić 
się do wydłużenia czasu trwania postępowania i być wykorzystywane jako narzę-
dzie obstrukcji procesowej. W trakcie trwania postępowania zażaleniowego doty-
czącego zasadności wydanego postanowienia w przedmiocie wyłączenia jawności 
rozprawy sprawa może bowiem nie być rozpoznawana (por. § 5 zd. 3 projektu). 
Dodatkowo należy zauważyć, że zażalenie ma przysługiwać na postanowienie 
w przedmiocie wyłączenia jawności rozprawy. Chodzić zatem może o każde po-
stanowienie w tej materii, a więc nie tylko o postanowienie o wyłączeniu jawności 
rozprawy, ale także o odmowie wyłączenia jawności rozprawy. To zaś znacznie 
rozszerza katalog zaskarżalnych decyzji procesowych. Wadliwość przepisu art. 360 
§ 5 k.p.k. polega również na tym, że pozwala on zaskarżać rozstrzygnięcia wydane 
na podstawie art. 360 § 1–3 k.p.k., gdy tymczasem choćby w kontekście art. 360 
§ 2 k.p.k. jest to rozwiązanie przynajmniej wątpliwe. Ten ostatni przepis opiera się 
bowiem na bezspornej przesłance złożenia wniosku o ściganie. Tymczasem pro-
ponowana nowelizacji art. 360 k.p.k. sprawia, że wydane na podstawie § 2 k.p.k. 
postanowienie o wyłączeniu jawności rozprawy będzie mogło zostać zaskarżone, 
tylko po to, aby przedłużyć czas trwania sprawy i pomimo tego, że nie będzie żad-
nych zobiektywizowanych wątpliwości odnośnie do zasadności podjętej decyzji. 

4.  Nowelizacja przepisów w zakresie tajemnicy lekarskiej 
(art. 180 k.p.k.; 40 ust. 2a, i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1999 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 14 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Zasadnicze wątpliwości budzą zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej. Wyni-

kają one z niezrozumienia istoty tajemnicy lekarskiej, gwarancji z niej wynikają-
cych oraz, jak się wydaje, braku orientacji w zakresie rzeczywistych problemów 
związanych z procesami dotyczącymi tzw. błędów lekarskich (art. 2 projektowanej 
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ustawy). Wszak bowiem Projektodawcy nie dostrzegają istniejącej palety możli-
wości prawnych, która pozwala na pozyskanie informacji medycznej po śmierci 
pacjenta przez jego osoby bliskie i dlatego proponują, by dysponentem tej tajemni-
cy po śmierci pacjenta była osoba bliska pacjentowi. I to bowiem ona, w myśl pro-
jektowanego art. 40 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1999 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty (Dz. U. 2012 r., poz. 159 z późn. zm.), mogłaby wyrazić zgodę 
na ujawnienie tajemnicy przez lekarza. 

Prawo do tajemnicy jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Jego przestrze-
ganie jest istotnym warunkiem pozyskania przez lekarza zaufania ze strony chorego. 
Ponadto, prawo pacjenta do domagania się od lekarza zachowania w poufności in-
formacji związanych z leczeniem można wywieść bezpośrednio z Konstytucji RP, 
której art. 47 przyznaje obywatelowi prawo do ochrony życia prywatnego, art. 49 – 
prawo do ochrony tajemnicy komunikowania się, a art. 51 ust. 1 – prawo do ochrony 
przed ujawnieniem informacji dotyczących jego osoby. Konieczność poszanowania 
tajemnicy lekarskiej nie jest tylko osobistym zobowiązaniem moralnym każdego le-
karza z osobna, które dodatkowo podbudowane jest normą deontologiczną zawar-
tą w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL), lecz także normą prawną w art. 40 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 464.) oraz w art. 13 ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.), który wskazuje, 
że „pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód 
medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związa-
nych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego”.

Analiza powyższych przepisów oraz wypowiedzi doktryny wskazuje, że ta-
jemnica lekarska obejmuje fakty ustalone przez lekarza lub przekazane mu przez 
innego lekarza oraz fakty ujawnione przez pacjenta i inne osoby na żądanie leka-
rza. Nie jest poprawny inny podział – ze względu na charakter wiadomości, tj. na 
fakty zwykłe oraz fakty poufne ze swej natury, wstydliwe – ponieważ sugeruje, że 
to zawartość informacji podlega ochronie, a nie poufny charakter relacji, w któ-
rych zostały one uzyskane (zob. M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekar-
skiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1995, nr 1, s. 11 i 15). Tajemnicą lekarską 
objęte są zarówno wyniki przeprowadzonych badań, jak i diagnoza postawiona na 
ich podstawie, historia choroby i uprzednie postępowanie terapeutyczne, metody 
i postępy w leczeniu, wcześniejsze lub współistniejące schorzenia, hospitalizacje, 
przyjmowane leki (zob. J. Haberko, R. Kocyłowski, Szczególna postać tajemni-
cy lekarskiej w przypadku stosowania technik wspomaganego medycznie rozrodu, 
Prawo i Medycyna 2006, nr 2, s. 23). Tajemnica rozciąga się także na wszelkie 
materiały związane z postawieniem diagnozy lub leczeniem, a więc na zaświadcze-
nia, notatki, kartoteki itp., niezależnie od miejsca i sposobu utrwalenia informacji 
(por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2000, s. 151). Zwrócić też należy 
uwagę, że tajemnicą lekarską objęte są również wiadomości niezwiązane bezpo-
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średnio ze stanem zdrowia pacjenta, z którymi lekarz zapoznał się przy wykony-
waniu zawodu. Mogą to być informacje dotyczące np. działalności pacjenta, stop-
nia jego inteligencji czy też stanu majątkowego. W sferze tajemnicy zawodowej 
lekarza mieścić się będą – obok informacji powierzonych przez samego pacjenta 
– informacje, które wynikają z samodzielnych ustaleń lekarza. Tajemnicą objęte 
będą zatem także wiadomości uzyskane niezależnie od woli pacjenta (np. od osoby 
trzeciej) albo wręcz wbrew jego woli, bez względu na to, czy działanie lekarza bez 
zgody pacjenta zostanie uznane za bezprawne, czy też będzie usprawiedliwione 
(por. A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza, Prok. i Pr. 2001, nr 6, s. 72). Tak więc 
tajemnicą objęte są informacje uzyskane od innych niż pacjent osób, np. członków 
rodziny lub personelu medycznego. Ponadto, pomimo braku bezpośredniego wska-
zania w przepisie, nie ulega wątpliwości, że tajemnicą objęte są informacje doty-
czące nie tylko pacjenta, lecz także innych osób, o których pacjent się wypowiadał, 
uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanym zawodem (zob. M. Filar [w:] 
M. Filar i in., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 
2004, s. 227; M. Safjan, Problemy prawne..., s. 17–18, i B. Kunicka-Michalska, 
Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972, s. 21). 

Istotne jest, że tajemnica lekarska nie ma ograniczenia czasowego, gdyż obo-
wiązek jej zachowania istnieje nawet po śmierci pacjenta. Stanowi to bowiem wyraz 
poszanowania jego praw, jakie miał za życia (por. I. Bernatek-Zaguła, Pacjent – kon-
sument czy podopieczny?, Acta Uniwersytetu Wrocławskiego, Przegląd Prawa i Ad-
ministracji 2004, nr 60, s. 135). To jednostka jest dysponentem informacji objętych 
tajemnicą lekarską i tylko ona – co do zasady – decyduje o zakresie ich ewentualnego 
ujawnienia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby pełnoletni, przytomny, działają-
cy z rozeznaniem pacjent upoważnił lekarza do udzielania informacji o jego stanie 
zdrowia innym osobom (w szczególności jego krewnym). Jeżeli pacjent nie chce tej 
wiedzy przekazać innym osobom, ani tym bardziej upoważnić te osoby do otrzyma-
nia informacji o jego stanie zdrowia np. z uwagi na pozostawanie w sporze z osobami 
bliskimi, nie można tego aktu woli przełamywać, również po śmierci pacjenta. Trze-
ba bowiem mieć na względzie to, że pacjent, ujawniając lekarzowi niejednokrotnie 
bardzo intymne informacje ze swego życia, może traktować go jak swojego powier-
nika. Oczekuje zatem od niego, iż ten wywiąże się ze swych obowiązków i zachowa 
dyskrecję. Stanowi to bowiem fundament moralnego obowiązku konfi dencji, który 
wynika z umowy zawartej między chorym i pracownikiem medycznym (por. M. Bo-
ratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 330; R. Kubiak, Tajem-
nica medyczna, Warszawa 2015, s. 1–2). Tylko w takich warunkach pacjent będzie 
skłonny ujawnić informacje dotyczące jego stanu zdrowia, skoro „zaufanie jest pod-
stawą każdej relacji zawodowej i pozazawodowej między psychologiem a klientem” 
(por. M. Stepulak, Tajemnica zawodowa psychologa w relacjach osobowych, Lublin 
2002, s. 79). Stanowi ono więc podwalinę tajemnicy zawodowej, zaś poszanowanie 
intymności i tworzenie atmosfery zaufania ma decydujące znaczenie dla skuteczno-
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ści procesu leczenia, ponieważ daje możliwość zebrania prawidłowego wywiadu na 
temat stanu zdrowia pacjenta.

Należy również nadmienić, że w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
zwraca się uwagę, iż informacje objęte zakresem tajemnicy lekarskiej immanentnie 
związane są z prywatnością jednostki, rozumianej jako prawo „do życia własnym 
życiem, układanym według własnej woli z ograniczeniem do niezbędnego minimum 
wszelkiej ingerencji zewnętrznej”. Prawo do prywatności „odnosi się między inny-
mi do życia osobistego (a więc także zdrowia jednostki)” (wyr. TK z 11.10.2011 r. 
(K 16/10, OTK-A 2011, Nr 8, poz. 80). Bez wątpienia elementem prawa do prywat-
ności jest prawo do odosobnienia, które obejmuje uprawnienie jednostki do takiego 
ukształtowania sfery swego życia, by była ona niedostępna dla osób trzecich i wolna 
od ich ingerencji. Prywatność odnosi się także do ochrony informacji o danej osobie, 
prawo do prywatności gwarantuje zaś m.in. „pewien stan niezależności, w ramach 
którego jednostka może decydować o zakresie i zasięgu udostępniania i komuni-
kowania innym osobom informacji o swoim życiu” (J. Braciak, [w:] B. Banaszak, 
A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, 
s. 337). Niewątpliwie w grupie takich informacji znajdują się dane dotyczące stanu 
zdrowia, przebytych chorób, ich leczenia, itd. Stanowisko to znajduje potwierdzenie 
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W wyr. z 19.5.1998 r. Trybunał uznał 
bowiem, że „informacja o stanie zdrowia (rodzaju schorzenia), podana w zaświad-
czeniu lekarskim w postaci numeru statystycznego choroby, należy do sfery życia 
prywatnego jednostki” (U 5/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 4; L. Garlicki, Polskie prawo 
konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 104). 

Ingerencja w prawa i wolności obywatelskie, w tym prawo do prywatności, 
może – w myśl art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – nastąpić tylko wówczas, gdy jest 
to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porząd-
ku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, 
albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia takie muszą być jednak określone 
ustawowo oraz nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Wszelkie dyspensy od 
poszanowania dyskrecji medycznej muszą zatem być silnie uzasadnione podanymi 
powodami. Ustawodawca wprowadzając rozwiązania dozwalające na dostęp do da-
nych dyskretnych (w tym na możliwość udostępniania dokumentacji medycznej), 
powinien kierować się wspomnianą zasadą. Przez jej pryzmat można także oce-
niać obowiązujące unormowania oraz rozważyć potrzebę wprowadzenia nowych 
rozwiązań. Każdorazowo jednak rozważania ustawodawcy powinny koncentrować 
się na udzielaniu odpowiedzi na trzy pytania: 1) czy wprowadzona regulacja usta-
wodawcza jest w stanie doprowadzić do zamierzonych przez nią skutków: 2) czy 
regulacja ta jest niezbędna dla ochrony interesu publicznego, z którym jest po-
wiązana; 3) czy efekty wprowadzanej regulacji pozostają w proporcji do ciężarów 
nakładanych przez  nią na obywatela (tzw. proporcjonalność, wspomniana już np. 
w orzeczeniu TK z 26.I.1993, U.10/92, OTK 1993, s. 32). 
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Na żadne z tych pytań odpowiedź nie została udzielona w uzasadnieniu projektu. 
Nie jest nią bynajmniej twierdzenie Projektodawcy, że „w obecnym stanie prawnym 
zakres tajemnicy lekarskiej jest ujęty zbyt szeroko, uniemożliwiając często osobom 
najbliższym wobec zmarłego pacjenta dochodzenie roszczeń lub odpowiedzialności 
wobec osób, które mogły przyczynić się do śmierci pacjenta”, i to bez odwołania się 
do badań dogmatycznych oraz empirycznych. O braku diagnozy praktyki wymiaru 
sprawiedliwości przez Projektodawców świadczy także teza mówiąca, iż „tajemnica 
lekarska może być w jednostkowych przypadkach wykorzystywana do ukrywania 
błędów w leczeniu wbrew interesowi pacjenta. Ujawnienie obiektywnych przyczyn 
śmierci pacjenta może również leżeć w interesie społecznym”. Co więcej, nie jest 
wiadome o jakie interesy społeczne tu chodzi, ponieważ Projektodawcy nie rozwinęli 
tego wątku w uzasadnieniu projektu. Należy bowiem pamiętać, że pod tym pojęciem 
kryją się różne interesy państwa, także grup społecznych oraz poszczególnych osób, 
co wynika z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych wypracowanego na 
podstawie art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przyjmuje się, że jest to 
klauzula generalna, zakładająca, iż odesłanie ma za swój przedmiot wartości funkcjo-
nujące w świadomości społecznej, które to wartości organ odczytuje w procesie sto-
sowania przy podejmowaniu decyzji w indywidualnych sprawach (por. B. Kozicka, 
M. Pszczyński, Praworządność a interes indywidualny i interes społeczny – dylematy 
imperium et libertas [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administra-
cyjnego, red. J. Supernat, Wrocław 2009, s. 395–396).

Projektodawcy wychodzą z założenia, że dysponentem tajemnicy po śmierci 
pacjenta powinny być osoby najbliższe pacjentowi, ponieważ „łączy go z pacjen-
tem węzeł szczególnego zaufania”. Nie zawsze jest tak, że relacje między pacjentem 
a osobami bliskimi mają charakter poprawny. Można przecież wyobrazić układ, gdy 
pacjent stara się ukrywać fakt choroby przez osobami bliskim, którymi są małżonek, 
krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawo-
wy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. 
Jak widać krąg osób jest bardzo szeroki i nie sposób każdorazowo przyjąć, że każdą 
z nich, uprawnionych do zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej, łączy z pacjentem 
„węzeł szczególnego zaufania”. Nie każdej z nich powinna zostać stworzona nor-
matywna możliwość poznania całokształtu okoliczności dotyczących stanu zdrowia 
pacjenta oraz innych informacji objętych dyskrecją medyczną. 

Przepisy projektowane w zakresie art. 181 § 1 i § 1a k.p.k. oraz art. 40 ust. 2a, 
3 i 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1999 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie 
zasługują na akceptację i z tego względu, że budzą wątpliwości co do możliwości 
skutecznego zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej. Nie trudno wyobrazić sy-
tuację, w której osoby bliskie mają odmienny stosunek do kwestii tajemnicy lekar-
skiej; jedna z nich widzi potrzebę zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej i składa 
oświadczenie w tym zakresie, zaś druga (np. małżonek) stanowczo się sprzeciwia. 
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Prima facie kolizję w tym zakresie rozstrzyga projektowany art. 40 ust. 3a 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wskazuje, że osobom bliskim 
przysługuje prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy, w sytuacji, w której 
uznają one, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą będzie stanowiło niepro-
porcjonalne i nieuzasadnione naruszenie dóbr osobistych. Wówczas do zachowania 
tajemnicy lekarskiej wystarczający jest sprzeciw, choćby jednej z osób bliskich 
z kręgu osób określonych w ustawie, mimo że pozostałe osoby bliskie mogą wyra-
żać zgodę na ujawnienie informacji. Pytanie tylko w jakim trybie nastąpi ustalenie 
i poinformowanie osób bliskich o ewentualnym zwolnieniu lekarza z tajemnicy le-
karskiej. Nie sposób bowiem przyjąć, że osoby bliskie będą zawsze komunikowały 
się wzajemnie w kwestii zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej. Trudno też bez-
krytycznie przyjąć, że obowiązek ustalenia kręgu osób bliskich i poinformowania 
ich o prawie do wyrażenia sprzeciwu, na podstawie projektowanego art. 40 ust. 3a 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, będzie ciążył na lekarzu. Nie wynika 
on z żadnych przepisów powyższej ustawy, jak również ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z kolei uznanie, że zwolnienie z tajemnicy lekarskiej 
będzie następowało bez poinformowania pozostałych osób bliskich o takich kro-
kach przez jedną z osób, o których mowa art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tworzy ze sprzeciwu regulacje iluzoryczną. 

Projektowane przepisy nie określają żadnej szczególnej formy wymaganej dla 
wyrażenia rzeczonego sprzeciwu. Brak jest wprowadzenia rozwiązania normatyw-
nego, zbliżonego do art. 17 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta, w którym wskazuje się, że zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w art. 17 
ust. 1–3 tej ustawy, „mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie 
osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości 
wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo 
brak takiej woli”.

Wreszcie, brak potrzeby ograniczenia tajemnicy lekarskiej, w zakresie wska-
zanym w projekcie, wynika również z obowiązujących rozwiązań prawnych. Po 
pierwsze, zawsze pacjent pełnoletni, który działa z rozeznaniem może upoważnić 
lekarza do udzielania informacji o jego stanie zdrowia innym osobom (w szczegól-
ności jego osobom bliskim). Uprawnienie to wynika z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ponadto, prawo do ujawnienia informacji sta-
nowiących tajemnicę lekarską potwierdza § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U. 2014,177 z późn. zm.). Zgodnie z tym 
przepisem w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołą-
cza do niej oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania 
informacji o jego stanie zdrowia oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych, 
ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz danych umożliwiających kontakt z tą 
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osobą lub oświadczenie o braku takiego upoważnienia. Upoważnienie to może od-
nosić się również do udostępnienia informacji o jego stanie zdrowia po śmierci 
pacjenta. Jak bowiem wywiódł NSA w wyroku z dnia 17 września 2013 r. (II OSK 
1539/13) z powyższych przepisów wynika, że „pacjent może obecnie sporządzić 
takie oświadczenie zarówno w ramach jak i poza dokumentacją medyczną i tyl-
ko od jego woli zależało będzie jaką treść i jaki zakres upoważnienia obejmie to 
oświadczenie. Jeśli oświadczenie to przybiera najszerszą możliwą formę o upo-
ważnieniu określonej osoby do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta po 
jego śmierci, i zostanie załączone do dokumentacji medycznej określonej jednostki 
chorobowej, w konkretnej jednostce służby zdrowia, to niezależnie od tego który 
podmiot medyczny będzie później świadczeniodawcą wytwarzającym dokumenta-
cję medyczną, ma obowiązek respektowania oświadczenia wskazującego upoważ-
nioną osobę do uzyskiwania dokumentacji po śmierci pacjenta”.

Po drugie, zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty, jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do 
zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji osobie bliskiej w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Po trzecie, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta, po śmierci pacjenta „prawo wglądu w dokumentację medyczną ma 
osoba upoważniona przez pacjenta za życia”. Upoważnienie, o którym mowa w po-
wyższym przepisie stanowi odrębną instytucję stworzoną na potrzeby tej ustawy. 
Nie jest to rodzaj pełnomocnictwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
Zasadniczą odrębnością jest to, że upoważnienie nie wygasa wraz ze śmiercią pa-
cjenta, ale po jego śmierci nadal wywołuje skutki prawne, podczas gdy klasyczne 
pełnomocnictwo wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy (por. wyrok WSA w Rze-
szowie z dnia 13 lipca 2010 r., II SAB/Rz 29/10, LEX nr 602398). 

Ponadto, z art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen-
ta nie można wyprowadzić wniosku, że potrzebne jest szczególne upoważnienie 
na wypadek śmierci pacjenta. Przepis ten jednoznacznie stanowi, że osoba, którą 
upoważniono do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta, ma również 
takie uprawnienie po śmierci pacjenta. Co więcej, ustawodawca w art. 26 ust. 2 
tejże ustawy użył terminu „prawo wglądu w dokumentację medyczną” w przypad-
ku osoby upoważnionej przez zmarłego pacjenta. Mimo że wykładnia językowa 
może nasuwać wątpliwości interpretacyjne tego sformułowania, jednak wykładnia 
systemowa i funkcjonalna przemawia za szerokim rozumieniem pojęcia udostęp-
nienia dokumentacji medycznej. Zakładając racjonalność ustawodawcy, nie sposób 
uznać, że jego celem było zawężenie uprawnień do udostępnienia dokumentacji 
jedynie do sytuacji śmierci pacjenta w konkretnej placówce medycznej, w której 
złożył stosowne oświadczenie. Takie ograniczenie uprawnień nie wynika bowiem 
wprost z żadnych przepisów prawa regulujących prawo dostępu do dokumenta-
cji medycznej. Jak słusznie wskazał NSA w wyroku z dnia 17 września 2013 r. 
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„nie ma zatem racjonalnego powodu, aby traktować oświadczenie pacjenta złożone 
w tym konkretnym przypadku w poradni lekarza rodzinnego, ale dotyczące dostępu 
do jego dokumentacji po śmierci, a upoważniające osobę bliską do uzyskania jej 
dokumentacji, jako sporządzone tylko na użytek świadczeniodawcy, który założył 
historię choroby, w której oświadczenie takie się znalazło. Zostało ono bowiem 
sporządzone w sposób ogólny, na wypadek śmierci, a nie w założeniu, iż do zda-
rzenia powodującego śmierć pacjenta może dojść tylko w tej konkretnej jednostce 
medycznej” (por. też D. Karkowska, Komentarz do art. 26 ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Lex 2016).

Po czwarte, zwrócić należy uwagę na jeszcze jeden akt prawny –  zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie 
wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, osobie uprawnionej do pochowa-
nia zwłok (pozostały małżonek(ka); krewni zstępni;  krewni wstępni; krewni bocz-
ni do 4 stopnia pokrewieństwa;  powinowaci w linii prostej do 1 stopnia)  przeka-
zuje się kartę zgonu, na której również widnieje przyczyna zgonu. Jest to jedyne 
odstępstwo od zasady udostępniania dokumentów zawierających dane medyczne 
z procesu leczenia zmarłego  pacjenta tylko i wyłącznie osobom wskazanym przez 
niego za życia do dostępu do dokumentów medycznych, a odstępstwo to dotyczy 
tylko karty zgonu.

Po piąte, wreszcie, projektowane przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej ograni-
czają rolę sądu, jako organu bezstronnego przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie 
zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej. Przekazanie tego uprawnienia osobie bli-
skiej pacjentowi nie daje możliwości prawidłowej oceny czy w konkretnej sprawie 
występuje rzeczywista potrzeba „procesowego” ujawnienia informacji objętych ta-
jemnicą lekarską. Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 180 § 2 k.p.k. taka moż-
liwość będzie istniała, gdy sąd ustali istnienie dwóch kryteriów, od których kumula-
tywnego spełnienia uzależniona jest możliwość zwolnienia z obowiązku zachowania 
tajemnicy lekarskiej, tj.: musi tego wymagać dobro wymiaru sprawiedliwości oraz 
dana okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Ponadto prze-
pis art. 180 § 2 k.p.k. wymaga, by przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania 
tajemnicy lekarskiej było niezbędne dla wskazanych celów. 

O ile pojęcie „dobra wymiaru sprawiedliwości” jest ogólne, o tyle drugie z kry-
teriów wskazanych w art. 180 § 2 k.p.k., tj. brak innych środków dowodowych 
jest konkretne, wymierne i sprawdzalne. Ponieważ o zwolnieniu z tajemnicy lekar-
skiej decyduje sąd, jako organ bezstronny i jednocześnie stojący na straży prawo-
rządności w demokratycznym państwie prawa, należy przyjąć, że podjęta decyzja 
procesowa, zmierzająca do wyjątkowego wzruszenia zakazu dowodowego w imię 
dobra wymiaru sprawiedliwości, w swej logice uwzględnia istotę praw i wolności 
obywatelskich zawarowanych w Konstytucji RP. Ochrona tajemnicy lekarskiej jest 
jedną z gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu lekarza, jako zawodu za-
ufania publicznego – gwarancją, której celem nie jest ochrona „komfortu” lekarza, 
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lecz ochrona zaufania, którym obdarzył go pacjent. Stąd właściwe docenienie rangi 
tej tajemnicy zawodowej i jej miejsca w organizacji życia społecznego jest nieod-
łącznym elementem całego systemu ochrony prawnej oraz warunkiem sine qua 
non prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym 
państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP), zaś z tego powodu należyte respekto-
wanie tej tajemnicy leży także w dobrze pojętym interesie publicznym. Nie sposób 
poszanowana takich wartości odnaleźć w projektowanych rozwiązaniach. 

5.  Wniosek prokuratora o przekazanie sprawy w celu uzupełnienia śledztwa 
lub dochodzenia (art. 5 projektu)

Wśród przepisów przejściowych największe kontrowersje wywołuje propozy-
cja normatywna przewidująca przekazanie sprawy przez sąd na wniosek prokura-
tora w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia w razie ujawnienia w postę-
powaniu sądowym istotnych okoliczności, konieczności poszukiwania dowodów 
lub wystąpienia konieczności przeprowadzenia innych czynności mających na celu 
wyjaśnienie okoliczności sprawy. Zakres normowania projektowanego przepisu 
art. 5 ustawy dotyczy spraw, w których przed wejściem w życie projektowanych 
zmian skierowany został do sądu akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku ska-
zującego, wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub wniosek 
o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego. Ponadto, doty-
czy on trzech stanów prawnych, tj. zarówno postępowań wszczętych przed 1 lipca 
2015 r., po tej dacie i po 15 kwietnia 2016 r. aż do momentu wejścia w życie art. 5 
projektowanej noweli, a więc postępowań karnych toczących się według różnych 
reguł postępowania w zakresie dowodów. Nadto, zwrot sprawy w przypadku wy-
stąpienia z wnioskiem ma charakter obligatoryjny, choć ograniczony jest negatyw-
nymi konsekwencjami w postaci ryzyka, że po upływie 6 miesięcy od przekazania 
sprawcy, wniosek zostanie uznany za cofnięcie aktu oskarżenia. 

Wprowadzenie takiej regulacji, o tak szerokim zakresie stosowania, niezależnie 
od przyjętego modelu postępowania jurysdykcyjnego, powinno zostać właściwie 
uzasadnione, ponieważ stanowi kolejny wyjątek w kodeksowej zasadzie skargowo-
ści. Rzecz jasna, instytucja przekazania sprawy w celu uzupełnienia postępowania 
przygotowawczego, której zastosowanie skutkuje cofnięciem procesu karnego do 
postępowania przygotowawczego i ustaniem zawisłości sprawy przed sądem mimo 
uprzedniego wniesienia zasadniczej skargi karnej, stanowi także wyłom w zakresie 
realizacji zasady ciągłości rozprawy oraz prowadzi do unicestwienia dotychcza-
sowego postępowania sądowego, które może znajdować się na etapie końcowym. 
Tymczasem lektura uzasadnienia projektu nie wskazuje na istnienie przesłanek 
merytorycznych przemawiających za potrzebą wprowadzenia ekstraordynaryjnej 
podstawy przekazania sprawy w celu uzupełnienia postępowania przygotowawcze-
go. Nie sposób za takie uzasadnienie uznać wskazanie, że „w wyniku częściowego 
uchylenia tajemnicy lekarskiej lub interwencji organizacji społecznych może dojść 
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do pojawienia się nowych okoliczności, konieczności poszukiwania nowych do-
wodów lub choćby uzasadnionego podejrzenia, że zebrany materiał dowodowy za-
wiera znaczne braki, które wymagają uzupełnienia w postępowaniu przygotowaw-
czym. Jeśli braki te mają charakter ograniczony ich uzupełnienie może nastąpić 
w trakcie rozprawy. Jeśli natomiast mają one znacznie szerszy charakter brak jest 
obecnie przepisów pozwalających na ich skuteczne uzupełnienie bez nadmiernego 
przedłużania postępowania sądowego”. Gdyby rzeczywiście wolą Projektodawców 
było powiązanie przepisu art. 5 projektu ustawy ze zmianami w zakresie tajemnicy 
lekarskiej, zakres normowania przepisu art. 5 projektu ustawy byłby zasadniczo 
węższy. Wbrew twierdzeniu Projektodawców obejmuje on wszystkie rodzajowo 
sprawy karne, a nie tylko te, związane z odpowiedzialnością za tzw. błędy w sztuce 
lekarskiej. Nie jest to jedyny zarzut wobec projektowanej regulacji. 

Innym argumentem przeciwko projektowanemu rozwiązaniu jest to, że w sta-
nie prawnym sprzed 1 lipca 2015 r., jak również po 15 kwietnia 2016 r. istniały 
(art. 345 i 346 k.p.k.) oraz de lege lata istnieją (art. 344a i 344b) na gruncie Ko-
deksu postępowania karnego rozwiązania normatywne pozwalające na przekazanie 
sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, jeżeli akta 
sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania, zwłaszcza na potrzebę poszu-
kiwania dowodów, zaś dokonanie niezbędnych czynności przez sąd powodowało-
by znaczne trudności. Nie ma więc potrzeby wprowadzenia nowego rozwiązania, 
które będzie stanowiło rozwiązanie konkurencyjne dla obowiązującej instytucji.

De lege lata na podstawie art. 344a k.p.k. zwrot sprawy prokuratorowi w celu 
usunięcia rzeczonych braków postępowania przygotowawczego ma miejsce, za-
równo wówczas, gdy postanowienie o przekazaniu sprawy zapada w wyniku ini-
cjatywy prezesa sądu w ramach wstępnej kontroli aktu oskarżenia, jak i wtedy, 
gdy braki zostały ujawnione po doręczeniu oskarżonemu aktu oskarżenia i wyzna-
czeniu rozprawy głównej, ale przed jej rozpoczęciem. Ponadto, w razie uchylenia 
zapadłego wyroku, przez sąd wyższy w trybie środka odwoławczego i przekazania 
sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, sąd ten – w obu 
stanach prawnych – może skorzystać przed rozprawą z możliwości zwrotu sprawy 
prokuratorowi, o ile zachodzą ku temu podstawy. Mimo że organem podejmującym 
decyzję w tym zakresie jest sąd, który dokonuje oceny czy doszło do kumulatyw-
nego spełnienia następujących przesłanek: tj. nie doszło do rozpoczęcia rozprawy 
głównej; stwierdzono istotne braki postępowania przygotowawczego oraz usunię-
cie przez sąd braków postępowania powodowałoby znaczne trudności, zwłaszcza 
gdy dotyczą one poszukiwania dowodów, to zawsze ze stosownym wnioskiem 
może wystąpić prokurator na postawie art. 9 § 2 k.p.k. 

Projektowane rozwianie idzie jednak dalej. Pozwala na przekazanie sprawy 
w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego z każdej fazy postępowania 
sądowego, w tym także z rozprawy głównej, przez co negatywnie wpłynie na cza 
trwania postępowania karnego. Każdorazowy zwrot sprawy prokuratorowi z eta-
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pu rozprawy głównej będzie stwarzał ryzyko naruszenia prawa do rozstrzygnięcia 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, a tym samym budził wątpliwości natury kon-
stytucyjnej. W tym miejscu warto jedynie podnieść, że prawo to stanowi istotny 
element konstytucyjnego prawa do sądu (por. postanowienie TK z dnia 30 paź-
dziernika 2006 r., S 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 146), albowiem skuteczność 
tego prawa jest ściśle powiązana z brakiem przewlekłości w toku postępowania. 
Jak podkreśla się w doktrynie, prawo do sądu jest traktowane jako jedno z pod-
stawowych praw człowieka, ponieważ zapewnia skuteczną ochronę i realizację 
innych podstawowych praw. Wśród najistotniejszych elementów tego prawa mie-
ści się prawo do rzetelnego procesu sądowego, w tym zagwarantowanie każdemu 
podmiotowi możliwości rozpatrzenia i rozstrzygnięcia przez sąd przedstawionej 
przez niego sprawy w „rozsądnym terminie” („bez nieuzasadnionej zwłoki”) (por. 
K. Gonera, Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 
2005, nr 11–12, s. 3). W konsekwencji na płaszczyźnie proceduralnej podstawowe 
znaczenie zagwarantowania prawa do sądu ma nakaz rozpatrzenia sprawy przez 
sąd „bez nieuzasadnionej zwłoki” („w rozsądnym terminie”), albowiem szybkość, 
sprawność i efektywność są jednymi z podstawowych wartości sądowego stoso-
wania prawa, jak też warunkami skuteczności prawa w ogóle. W sposób oczy-
wisty przyjęcie art. 5 projektu ustawy doprowadzi do wydłużenia postępowania 
jurysdykcyjnego i to w sposób niezawiniony przez sąd, gdyż zwrot sprawy będzie 
miał charakter obligatoryjny. Sąd będzie zmuszony przekazać sprawę prokurato-
rowi, gdy ten wystąpi z wnioskiem jednocześnie uzasadniając go ujawnieniem się 
istotnych okoliczności, koniecznością poszukiwania dowodów lub wystąpieniem 
konieczność przeprowadzenia innych czynności mających na celu wyjaśnienie 
okoliczności sprawy. 

Objęcie zakresem projektowanego art. 5 ustawy aktów oskarżenia, które zosta-
ły wniesione po 15 kwietnia 2016 r. pozostanie w rozbieżności z treścią art. 396a 
k.p.k., który został dodany ustawą nowelizującą z 11 marca 2016 r. (Dz. U. 2016 r., 
poz. 437). Zgodnie z jego treścią, jeżeli w toku rozprawy ujawnią się istotne braki 
postępowania przygotowawczego, a ich usunięcie przez sąd uniemożliwiałoby wy-
danie prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie sąd może przerwać albo od-
roczyć rozprawę, zakreślając oskarżycielowi publicznemu termin do przedstawie-
nia dowodów, których przeprowadzenie pozwoliłoby na usunięcie dostrzeżonych 
braków. Oskarżyciel publiczny w celu zebrania dowodów może przedsięwziąć oso-
biście, a prokurator także zlecić Policji dokonanie niezbędnych czynności dowo-
dowych, zaś w przypadku niemożności dotrzymania zakreślonego terminu oskar-
życiel publiczny może zwrócić się do sądu o jego przedłużenie. Analiza przepisu 
art. 396a k.p.k. prowadzi do wniosku, że cel, który chcą osiągnąć Projektodawcy 
za pomocą przepisu przejściowego, może zostać zrealizowany za pomocą istnieją-
cego już w Kodeksu postępowania karnego rozwiązania normatywnego. Gdy braki 
postępowania przygotowawczego nie są istotne, wystarczające byłoby przerwanie 
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lub odroczenie rozprawy głównej na podstawie art. 396 a § 1 k.p.k. Nietrudno za-
uważyć, że taka czynność procesowa pozwalałaby zapewniać ciągłość rozprawy, 
czyniłaby zadość szybkości postępowania oraz nie unicestwiałaby dotychczasowe-
go postępowania sądowego. 

Podobnie – jak się zdaje – podejść także należy do oceny projektowanej insty-
tucji w stosunku do skierowanych do sądu aktów oskarżenia, wniosków o wydanie 
wyroku skazującego, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania lub wnio-
sków o umorzenie postępowania przygotowawczego i orzeczenie środka zabezpie-
czającego, w okresie między 1 lipca 2015 r. a 14 kwietnia 2016 r. W tym wypadku 
zwrot sprawy spowoduje, że postępowanie sądowe nie będzie już kontynuowane 
w oparciu o regulacje Kodeksu postępowania karnego wrażające zwiększoną kon-
tradyktoryjność postępowania sądowego, zaś sąd będzie zobowiązany ponownie 
przeprowadzić dowody, które przed zwrotem sprawy ujawniły się w toku rozprawy 
głównej. Nastąpi to wówczas, gdy prokurator złoży nowy akt oskarżenia, wnio-
sek o wydanie wyroku skazującego, wniosek o warunkowe umorzenie postępowa-
nia, wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i orzeczenie środka 
zabezpieczającego. Tylko w sytuacji podtrzymania poprzedniego aktu oskarżenia 
lub wniosku, nie później niż w terminie 6 miesięcy od przekazania sprawy, spra-
wy będą kontynuowane na podstawie przepisów obowiązujących między 1 lipca 
2015 r. a 14 kwietnia 2016 r. Jednak w tej sytuacji instytucja zwrotu sprawy pozo-
staje w sprzeczności z obowiązującym w tych datach modelem postępowania kar-
nego, tj. modelem nastawionym na większą kontradyktoryjności postepowania ju-
rysdykcyjnego, która stwarza najlepsze warunki do wyjaśnienia prawdy materialnej 
i najlepiej służy poszanowaniu praw uczestników postępowania. W postępowaniu 
sądowym cechującym się elementami kontradyktoryjnymi traci sens kontrolowanie 
wniesionego do sądu aktu oskarżenia pod kątem kompletności przedstawionego 
wraz z aktem oskarżenia materiału dowodowego. Jest to bowiem rzeczą oskarży-
ciela, a nie sądu. 

Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

1. Uwagi ogólne 

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy przewiduje wprowadzenie szere-
gu przepisów do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, 
z późn. zm.), których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie wyłudzeniu podatku 
od towarów i usług (VAT). Projektodawcy wskazują, że w wyniku podejmowanych 
w tym kierunku działań, najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze, budżet 
państwa ponosi straty liczone w dziesiątkach miliardów złotych rocznie. Metody wy-
łudzenia VAT należy podzielić na dwa rodzaje: dotyczące podatku należnego oraz 
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dotyczące podatku naliczonego i zwrotu podatku. W tym zakresie można wskazać na 
najczęstsze sposoby dokonywania wyłudzeń: 1) wystawianie faktur przez podmiot 
rzeczywiście istniejący, który nie wykonał czynności, która to czynność miała w rze-
czywistości miejsce, lecz podatnikiem był ktoś inny, 2) wystawianie faktur z tytułu 
czynności, które obiektywnie w ogóle nie miały miejsca, 3) wystawianie faktur przez 
podmiot całkiem fi kcyjny, który powstał tylko po to, aby wystawić te dokumenty, 
4) wystawianie faktur i dokumentów celnych na czynność pozorną, czyli obiektyw-
nie istniejącą, ale ukrywającą inne zdarzenie, które było w rzeczywistości inną trans-
akcją, 5) dostawa towaru, który faktycznie nie opuszcza kraju, jest deklarowana jako 
dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów lub eksport (fi kcyjny wywóz), 6) usługi 
świadczone na terytorium kraju są opodatkowane stawką podstawową, lecz fi kcyjne 
jest deklarowanie jako czynność opodatkowania stawką 0% lub stawką obniżoną (za-
niżenie podatku należnego), 7) usługi mają miejsce świadczenia na terytorium kraju, 
lecz są fi kcyjne deklarowanie jako wykonane poza terytorium kraju (fi kcyjne miejsce 
świadczenia), 8) deklarowanie dostawy towarów nie wymienionych w załączniku 
nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, jako objętych „krajowym” odwrot-
nym obciążeniem (fi kcyjny brak podmiotowości).

Dodać również należy, że Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie o wyni-
kach kontroli pt.: „Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur 
dokumentujących czynności fi kcyjne” z 2016 r. wskazuje, że konieczne jest pilne 
podjęcie działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, odpowied-
nio dobranych do specyfi ki polskiego rynku. W okresie objętym badaniami NIK, tj. 
w 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r., wyraźnie wzrastała, liczona przede wszystkim 
kwotowo, wielkość wykrytych przez organy kontroli skarbowej czynności fi kcyj-
nych, co skutkowało również wzrostem kwot wymierzonego podatku. Ustalenia 
NIK potwierdzają dane pochodzące od organów kontroli skarbowej, które wykry-
ły fi kcyjne faktury na kwotę: w 2013 r. – 19,7 mld zł, w 2014 r. – 33,7 mld zł, 
zaś w 2015 r. – 81,9 mld zł.

Projekt ustaw, poza zmianami w Kodeksie karnym, zakłada również noweliza-
cję: ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, 
ze zm.), ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1402, ze zm.); ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. 
2016 r. poz. 720); ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. poz. 555, ze zm.); ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojsko-
wej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 96, ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1411, ze zm.). 

3. Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
(art. 9 projektu ustawy).
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2. Uwagi szczegółowe 

Dążąc do przeciwdziałania wskazanym praktykom, Projektodawca uznaje 
za niezbędne zwalczanie zjawiska wyłudzenia podatku VAT przy użyciu instru-
mentów prawnokarnych. Z tezą tą należy się zgodzić, gdyż zagrożenie czynów 
naruszających podatek VAT jedynie sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego 
skarbowego trudno uznać za wystarczające, szczególnie w sytuacji, gdy powodują 
one znaczne uszczuplenia dochodów budżetowych. Nie dziwi zatem, że propono-
wane rozwiązania zmierzają do uczynienia procederu wyłudzania podatku VAT na 
podstawie m.in fi kcyjnych faktur nieopłacalnym, poprzez zapewnienia wystarcza-
jącego waloru odstraszającego sankcjom karnym grożącym za te czyny. W szcze-
gólności widoczne jest to poprzez projektowane przepisy art. 270a k.k. w zakresie 
tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci podrabiania lub przerabiania fak-
tury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości 
należności publicznoprawnej oraz art. 271a k.k., czyli tzw. fałszu intelektualne-
go w zakresie wystawiania lub posługiwania się fakturą, dotyczące towarów lub 
usług, których wartość lub łączna wartość jest znaczna, zawierająca nieprawdę co 
do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności 
publicznoprawnej. 

Projekt przewiduje także dodanie typów kwalifi kowanych nowych przestępstw 
określonych w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 k.k. w stosunku do faktury lub faktur, 
dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest większa 
niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości. Zdaniem Projekto-
dawcy, przestępstwa te powinny stanowić zbrodnie przy jednoczesnym zagrożeniu 
karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawie-
nia wolności. W celu dalej idącego powiązania majątkowych konsekwencji ska-
zania z wyrządzoną przez sprawców szkodą proponowany przepis art. 277b k.k. 
w razie skazania za przestępstwo określone w art. 270a § 1 lub § 2, art. 271a § 1 
lub § 2 albo art. 277a k.k. przewiduje możliwość wymierzenia grzywny orzeczonej 
obok kary pozbawienia wolności w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Mimo pozytywnej oceny podjęcia prac legislacyjnych nad stworzeniem sku-
tecznych rozwiązań normatywnych służących przeciwdziałaniu wyłudzaniu po-
datku VAT, nie sposób pominąć kilku uwag krytycznych co do projektowanych 
zmian. Po pierwsze, projektowane sankcje w przypadku nowych typów czynów 
zabronionych w postaci tzw. fałszu materialnego oraz tzw. fałszu intelektualnego 
dalekie są od doskonałości. Zostały one ustanowione w sposób arbitralny, przecząc 
spójności wewnętrznej Kodeksu karnego, gdy zaś określenie sankcji karnej powin-
no pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, których ochrona 
uzasadnia dokonanie ograniczenia praw i wolności jednostki. Trybunał Konstytu-
cyjny wielokrotnie podkreślał, że ustawodawca, konstruując przepis, który ingeruje 
głęboko w sferę praw jednostki, powinien uwzględnić nie tylko zasady przyzwoitej 
legislacji, ale także rozważyć proporcjonalność zastosowanego środka. Nie wystar-
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czy, aby stosowane środki sprzyjały zamierzonym celom, ułatwiały ich osiągnięcie 
albo były wygodne dla władzy, która ma je wykorzystać do osiągnięcia tych celów. 
Środki te powinny być godne państwa określanego, jako demokratyczne i prawne. 
Pamiętać przy tym należy, że wskazane środki o tyle tylko mogą być uznane za 
usprawiedliwione, o ile ich własnym celem jest właśnie obrona wartości demo-
kratycznego państwa prawnego. Minimalnym wymogiem konstytucyjnym jest to, 
aby przeszły one test „konieczności w demokratycznym państwie prawnym”. Nie 
wystarczy, zatem sama celowość, pożyteczność, taniość czy łatwość posługiwania 
się przez władzę – w odniesieniu do użytego środka, ale o zastosowanie środków 
niezbędnych (koniecznych) w tym sensie, że będą one chronić określone wartości 
w sposób, bądź w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu in-
nych środków, a jednocześnie winny to być środki jak najmniej uciążliwe dla pod-
miotów, których prawo bądź wolność ulegają ograniczeniu (por. wyrok TK z dnia 
3 października 2000 r., sygn. K 33/99, OTK ZU 2000, Nr 6, poz. 188).

Przesłanka „konieczności ograniczenia w demokratycznym państwie” (art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP), stanowi odpowiednik wypowiadanych w orzecznictwie TK 
postulatów kształtujących treść zasady proporcjonalności. Z jednej strony stawia 
ona przed prawodawcą każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby 
dokonania ingerencji, w danym stanie faktycznym, w zakres prawa bądź wolności 
jednostki. Z drugiej zaś strony, winna ona być rozumiana, jako wymóg stosowa-
nia takich środków prawnych, które będą skuteczne, a więc rzeczywiście służą-
ce realizacji zamierzonych przez prawodawcę celów. Ponadto chodzi tu o środki 
niezbędne, w tym sensie, że chronić one będą określone wartości w sposób, bądź 
w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków 
(por. orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r., K. 11/94, OTK 1995 r. cz. I, poz. 12 oraz 
orzeczenie z 26 stycznia 1993 r., U. 10/92, OTK 1993 r., cz. I, poz. 2). Podkreślić 
należy, że decyzja w tym zakresie należy do prawodawcy, ponieważ to przed nim 
stawia się wymóg stosowania takich środków prawnych, które są niezbędne w tym 
sensie, że chronią określone wartości w sposób, bądź w stopniu, który nie mógłby 
być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków. 

Odnosząc powyższe uwagi do opiniowanych rozwiązań należy podnieść, że Pro-
jektodawca nie wykazał racjonalnej potrzeby („konieczności”) ukształtowania no-
wych typów czynów zabronionych jako zbrodni (np. projektowanego art. 270a § 2, 
271a § 2 k.k.), jak również potrzeby wprowadzenia sankcji karnych w postaci zagro-
żenia karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karą 25 lat pozba-
wienia wolności, gdy osoba dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 
k.k. albo art. 271a § 1 k.k. w stosunku do faktury lub faktur, dotyczących towarów 
lub usług, których wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty 
określającej mienie wielkiej wartości (projektowany art. 277a k.k.). Co więcej, ak-
ceptacja projektowanych rozwiązań naruszy spójność wewnętrzną Kodeksu karnego 
pod kątem wartościowania poszczególnych dóbr prawnych. Kodeks karny powinien 



317

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

zawierać w strukturze wewnętrznej uwarunkowania i założenia aksjologiczne, w tym 
także kulturowe, które pozwolą na ochronę dóbr o zbieżnej wartości na porównywal-
nym poziome. Trudno zaakceptować sytuację, w której sprawa przestępstwa handlu 
ludźmi (art. 189a § 1 k.k.) będzie zagrożony identyczną sankcją karną jak sprawca 
przestępstwa tzw. fałszu materialnego lub tzw. fałszu intelektualnego w typie kwali-
fi kowanym (art. 270a § 2 oraz art. 271a § 2 k.k.), zaś sprawca dopuszczający się typu 
kwalifi kowanego przestępstwa tzw. fałszu materialnego lub tzw. fałszu intelektual-
nego art. 277a k.k. będzie penalizowane surowiej („na czas nie krótszy od 5 lat albo 
karze 25 lat pozbawienia wolności”) niż przestępstwo zgwałcenia w typach kwalifi -
kowanych (art. 197 § 2, 3 lub 4 k.k.).

Dodać należy, że uwagi powyższe w zakresie projektowanego zagrożenia karą 
niektórych typów czynów zabronionych rzutują negatywnie na zakres sędziow-
skiego wymiaru kary. Wzrost poziomu represyjności kary w ramach ustawowe-
go zagrożenia karą powoduje ograniczenie zakresu sędziowskiego wymiaru kary. 
Tymczasem ramy sankcji karnej muszą być określone w sposób na tyle szeroki, by 
umożliwić sprawowanie przez sąd wymiaru sprawiedliwości, polegającego przede 
wszystkim – w obszarze prawa karnego – na indywidualizacji kary i uwzględnianiu 
stopnia winy. Wszak to bowiem sędzia, jako podmiot najlepiej znający okoliczno-
ści zdarzenia i posiadający najpełniejszą wiedzę o sprawcy, zobowiązany jest do 
indywidualizacji kary. Wreszcie, podnoszenie dolnych granic ustawowego zagro-
żenia sankcji karnej jako sposób na dyscyplinowanie sędziów przez ustawodawcę 
czy wręcz wymuszanie na nich orzekania określonych sankcji minimalnych (po-
przez wyłączenie z uwagi na wysokość zagrożenia szeregu przepisów części ogól-
nej k.k.) może być uznane za dowód nieufności do wymiaru sprawiedliwości lub za 
opowiedzenie się za odmiennym systemem wzajemnego stosunku organów władzy 
konstytucyjnej niż ten, który został zapisany w Konstytucji RP (por. W. Wróbel, 
Spór o „dostateczny poziom represyjności” prawa karnego w płaszczyźnie legi-
slacyjnej, [w:] A. Szwarc (red.), Represyjność polskiego prawa karnego, Poznań 
2008, s. 19–20).

Powyższe uwagi należy także odnieść do projektowanego art. 294 § 3 i § 4 k.k. 
W przypadku art. 294 § 3 k.k. Projektodawca proponuje obostrzenie odpowiedzial-
ności wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 
lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, 
w stosunku do mienia wielkiej wartości, poprzez zmianę występku na zbrodnię 
i wprowadzenie sankcji karnej w postaci kary pozbawienia wolności od 3 lat do 
15 lat. Gdy zaś idzie o art. 294 § 4 k.k., w zakresie tożsamym przestępstw, tyle że 
w stosunku do mienia o wartości przekraczającej pięciokrotność kwoty określającej 
mienie wielkiej wartości, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. Projektowane 
rozwiązania nie zasługują na akceptację nie tylko dlaczego, że zrywają z wewnętrz-
ną spójnością prawa karnego, przewidując surowsze traktowanie sprawców prze-
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stępstw godzących w dobro prawne jakim jest mienie niż w życie i zdrowie, wol-
ność osobista, czy wolność seksualna. Nie można przecież tracić z pola widzenia 
przesłanki proporcjonalności, która nakazuje porównywanie w każdym wypadku 
stosowanych ograniczeń potencjalnych skutków negatywnych dla realizacji prawa 
z zamierzonym celem ograniczenia. Co więcej, negatywne skutki nigdy nie powin-
ny przeważać i muszą zawsze pozostawać w rozsądnej proporcji do zamierzonego 
celu i treści gwarantowanych przez normy konstytucyjne wolności i praw.

Nadto, Projektodawca nie wskazał w uzasadnieniu projektu konkretnych argu-
mentów przemawiających za potrzebą dodania art. 294 § 3 i § 4 k.k. Nie przytoczył 
też żadnych danych empirycznych, które wskazywałyby potrzebę wprowadzenia 
tak represyjnych zmian. Dlatego uprawnione jest pytanie o to czy projekt w ogóle 
spełnia wymogi formalne. Wydaje się bowiem, że uzasadnienie tak istotnego roz-
wiązania, znacznie wykraczającego poza potrzeby związane z przeciwdziałaniem 
wyłudzeniu podatku od towarów i usług (VAT), wymaga szerszego umotywowania 
(co wynika także istoty uzasadnienia ustawy i konieczność przytoczenia w nim 
konkretnych argumentów – zob. np. E. Tkaczyk, Pojęcie i rola „uzasadnienia usta-
wy’ w procesie legislacyjnym, Przegląd Legislacyjny 2010, nr 1, s. 11 i n.; J. Wró-
blewski, Uzasadnienie aktu prawodawczego, Państwo i Prawo 1987, nr 1, s. 22 i n.; 
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, 
s. 592), gdyż jego brak – w perspektywie art. 31 ust. 3 Konstytucji – powinien 
dyskwalifi kować próby instrumentalnego, stanowiącego przejaw populizmu penal-
nego, zaostrzenia sankcji karnych. 

 Proponowane regulacje art. 277c i art. 277d k.k. mają na celu – jak wskazuje 
Projektodawca – „rozbicie solidarności grup przestępczych, działających w celu 
dokonywania wyłudzeń. Biorąc pod uwagę wzajemnie istniejące powiązania inter-
personalne i współzależność działań tych osób ukierunkowaną na dokonanie wyłu-
dzenia podatkowego pożądane jest zinstytucjonalizowane przyznanie możliwości 
określonego złagodzenia represji karnej w odniesieniu do tych osób, które zdecy-
dują się na wyrażenie tzw. czynnego żalu w określonej formie lub też naprawienia 
wyrządzonej szkody”. Sposób ich ujęcia nie jest właściwy, ponieważ tworzy zawi-
ły „gąszcz” norm prawnych, zrywający z dotychczasowymi zasadami sądowego 
wymiaru kary sformułowanymi na podstawie Kodeksu karnego oraz przejawia się 
w tworzeniu zbędnych konstrukcji normatywnych. Nie ma potrzeby tworzenia od-
rębnych podstaw nadzwyczajnego złagodzenia kary, jak przewiduje się w art. 277c 
i 277d k.k. projektu ustawy, skoro w ustawie karnej istnieje przepis art. 60 § 3 k.k. 
(mówiący, iż sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunko-
wo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi 
osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego 
do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu 
przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia) oraz § 4 k.k. (pozwalają-
cy sądowi, na wniosek prokuratora, na zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia 



319

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

kary, a nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestęp-
stwa, który, niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed 
organem ścigania i przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu or-
ganowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności).

Warto jednocześnie, w razie dalszych prac legislacyjnych nad opiniowanym 
projektem ustawy, rozważyć wprowadzenie przepisu zwierającego klauzulę nie-
podlegania karze, jeżeli sprawca zawiadomił o nim organ powołany do ścigania 
przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, wskazał czyny 
pozostające w związku z popełnionym przez niego przestępstwem i ich sprawców, 
zanim organ ten o nich się dowiedział, a także zwrócił bezprawnie osiągniętą ko-
rzyść majątkową, w tym wyrównał uszczuploną należność publicznoprawną.

Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy w założeniach Projektodawców 
ma na celu „wykorzystanie coraz większych możliwości w perspektywie kształ-
towania polityki karnej, jakie daje system dozoru elektronicznego”. 

W projekcie zakłada się powrót do obowiązującego przed dniem 1 lipca 2015 r. 
modelu stosowania dozoru elektronicznego w związku z wykonywaniem kary 
pozbawienia wolności, przy jednoczesnej rezygnacji z dozoru elektronicznego 
jako jednego z czterech obowiązków składających się karę ograniczenia wolności 
(tj. obok obowiązku w postaci wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy 
na cele społeczne, obowiązków, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–7a k.k. oraz 
potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na 
cel społeczny wskazany przez sąd). 

Z uzasadnienia do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks 
karny i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396), wynika że ustanowienie dozoru 
elektronicznego jako elementu kary ograniczenia wolności wiązało się z zasadniczą 
zmianą modelu represji karnej, tj. zwiększeniem dolegliwości kary pozbawienia 
wolności, przy jednoczesnym położeniu nacisku na stosowanie kar wolnościo-
wych. Ustawodawca uznał tym samym, że dozór elektroniczny lepiej wpisuje się 
formułę kar wolnościowych. Stosowaniu kary ograniczenia wolności, a więc także 
dozoru, miało zaś sprzyjać znaczne zawężenie orzekania kary pozbawienia wol-
ności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (vide art. 69 k.k.), jak również 
dopuszczenie możliwości orzekania kary ograniczenia wolności w sytuacji zagro-
żenia karą pozbawienia wolności do nieprzekraczającą 8 lat (vide art. 37a k.k.). 
W przyjęty model wpisuje się także orzekanie kumulatywne kary pozbawienia 
wolności o charakterze krótkoterminowym i kary ograniczenia wolności, z czego 
w pierwszej kolejności jest wykonana kara izolacyjna, a następnie kara wolno-
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ściowa (vide art. 37b k.k.). Ustawodawca przesądził jednocześnie, że warunkowe 
zawieszenie wykonania kary nie może dotyczyć kar wolnościowych. Konsekwen-
cją reformy było również przeniesienie uprawnienia do stosowania dozoru elek-
tronicznego z sądów penitencjarnych na sądy orzekające w sprawie, a w szerszej 
perspektywie przeniesienie momentu decydowania o zastosowaniu dozoru z etapu 
wykonywania kary na moment orzekania o karze. 

Jak starano się wykazać, kary przewidziane w obecnym modelu represji karnej 
stanowią spójny system, ewentualne zmiany powinny więc być starannie rozważo-
ne i uzasadnione, z jasnym wskazaniem przyczyny dysfunkcjonalności przyjętych 
rozwiązań. W uzasadnieniu przedłożonego projektu ustawy stwierdzono, że „do-
świadczenia płynące z funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego po dniu 
1 lipca 2015 r., jako formy wykonywania kary ograniczenia wolności, wskazują na 
diametralny spadek liczby osób objętych tym systemem”. Istotnie, jak wynika ze 
statystyk Systemu Dozoru Elektronicznego (http://www.dozorelektroniczny.gov.pl) 
od sierpnia 2015 r. odnotowuje się znaczny sadek liczby zakładanych urządzeń mo-
nitorujących (w lipcu 2015 r. założono 847 jednostek, w sierpniu 2015 r. założono 
666 jednostek, we wrześniu 2015 r. założono 669 jednostek, w październiku 2015 r. 
założono 637 jednostek, w listopadzie 2015 r. założono 563 jednostki, w grudni 
2015 założono 486 jednostek; informacje za rok 2016 są obecnie niedostępne). 
Analizując stosunek ilości zakładanych urządzeń „rok do roku”, można wskazać 
na spadek wynoszący – w zależności od miesiąca – od 2 do 51%. 

Istniejący stan rzeczy niepokoi, w szczególności jeżeli zważyć na dotychcza-
sową bardzo wysoką efektywność dozoru elektronicznego. Jednakże nie ustalo-
no powodów, które są główną przyczyną odnotowanych spadków. Co oczywiste, 
te zasadniczo wynikają z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. 
o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. Jednakże założenie, że 
bezpośrednią przyczyną jest przyporządkowanie dozoru elektronicznego do kary 
ograniczenia wolności wydaje się zbytnim uproszczeniem i spłyceniem problemu. 

W tym zakresie Projektodawca powinien przede wszystkim przeanalizować, 
czy wpływ na spadek stosowania dozoru elektronicznego nie wynika ze zmiany 
struktury orzekanych kar przez sądy powszechne. W szczególności zbadania wy-
maga stosunek orzekanych kar pozbawienia i ograniczenia wolności w przypadku 
przestępstw, do których zastosowania miały nowe regulacje Kodeksu karnego, oraz 
przestępstw, do których stosuje się przepisy w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 r. 
Innymi słowy należy określić, czy sądy faktycznie nie stosują kary ograniczenia 
wolności, trwając przy karze pozbawienia wolności. 

Zasadne byłoby również ustalenie liczby postępowań karnych wszczętych po 
dniu 1 lipca 2015 r., w tym liczby wniesionych do sądów aktów oskarżenia, które 
doprowadziły do prawomocnych rozstrzygnięć i odniesienie tych danych do lat 
poprzednich. Ponadto, oszacowania wymaga liczba postępowań zakończonych 



321

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

w trybie konsensualnym, w szczególności w oparciu o art. 59a k.k., który wyklucza 
orzeczenie jakiejkolwiek kary, a tym samym zastosowanie dozoru elektronicznego. 

Niezależnie od powyższego znaczenie mogą mieć regulacje intertemporalne. 
W praktyce orzeczniczej sądów powszechnych występują bowiem problemy z in-
terpretacją art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego o zmianie ustawy Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw, który stanowi, że „W stosunku do skazanych, wobec 
których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczono prawomocnie 
karę pozbawienia wolności i którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 
7września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem kar-
nym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. 
zm.18), stosuje się przepisy dotychczasowe”. Część sądów nie stosuje bowiem 
wskazanej regulacji co do osób, którym po dniu 30 czerwca 2015 r. prawomocnie 
zarządzono wykonanie kary orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wyko-
nania (zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 października 
2015 r., II AKzw 1169/15). 

Reasumując, sprawdzenia wymaga czy spadek stosowania dozoru elektronicz-
nego nie jest z jednej strony naturalną konsekwencją reformy w zakresie systemu 
kar, z drugiej czy nie ma on charakteru przejściowego z uwagi na zmianę ilości 
wnoszonych do sądów aktów oskarżenia, jak również czy nie wynika on z trudno-
ści ze stosowaniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

Zwrócić należy również uwagę, że do Sejmu wpłynął Rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 207), w którym zakłada się zmianę treści m.in. art. 37b. Kodeksu 
karnego. Z uwagi na to, że zbieżna zmiana przewidziana jest w opiniowanym pro-
jekcie ustawy wydaje się, że w tym zakres zasadne byłoby skoordynowanie prac 
parlamentarnych. 

W konkluzji należy wyrazić pogląd, że projektowana zmiana Kodeksu karnego 
oraz Kodeksu karnego wykonawczego jest przedwczesna. Osiem miesięcy obowią-
zywania znowelizowanych przepisów to okres zdecydowanie zbyt krótki, aby kate-
gorycznie przesądzać o dysfunkcjonalności wdrożonych rozwiązań legislacyjnych. 

Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny wraz z autopoprawką

Przedłożony do zaopiniowania projekt wraz z autopoprawką zmienia art. 102 
kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny163, dalej „k.k.”). 
Projekt przywraca wersję art. 102 k.k. wprowadzoną ustawą z dnia 3 czerwca 
2005 r.164 Przewiduje mianowicie wydłużenie okresów przedawnienia karalności 

163 Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
164 Dz.U. z 2005 r., Nr 132, poz. 1109.
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przestępstw określonych w art. 101 § 1 pkt 1–3 k.k. z 5 do 10 lat, w wypadku zaś 
pozostałych przestępstw pozostawia dotychczasowy okres wydłużenia przedaw-
nienia o 5 lat. Poprzednio obowiązująca wersja art. 102 k.k., wprowadzona wspo-
mnianą ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r., została zmieniona nowelą z dnia 20 lu-
tego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw165, 
która weszła w życie dnia 1 lipca 2015 r. Nowela ta przywracała pierwotną wersję 
art. 102 obecnie obowiązującego k.k., zgodnie z którą jeżeli w okresie przewidzia-
nym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego 
przez nią przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Przedłożony projekt zawiera również przepis intertemporalny, analogiczny 
do wprowadzonego nowelą z dnia 3 czerwca 2005 r. Zgodnie z projektowanym 
przepisem, do czynów popełnionych przed wejściem w życie ustawy stosuje się 
przepisy k.k. o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin 
przedawnienia już upłynął.

Autopoprawka do przedłożonego projektu inaczej, niż ma to miejsce obecnie, 
określa moment, od którego rozpoczyna swój bieg wydłużony termin przedawnie-
nia karalności. Zgodnie z autopoprawką, momentem tym jest wszczęcie postępo-
wania w sprawie, nie zaś – przeciwko osobie.

 Za istnieniem instytucji przedawnienia, jak również jego relatywnie krótkimi 
terminami przedstawia się w piśmiennictwie argument, zgodnie z którym znaczny 
upływ czasu co do zasady powoduje niecelowość reakcji karnej na przestępstwo, 
której istotą jest oddziaływanie zapobiegawcze i wychowawcze wobec skazane-
go, jak również kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa (argument ma-
terialnoprawny).166 Bywa on trafnie poddawany w doktrynie krytyce, zwłaszcza 
w odniesieniu do poważnych przestępstw, w związku z tym, że nawet po dłuższym 
upływie czasu cele kary mogą zostać osiągnięte167. Nie byłoby więc słuszne podno-
szenie tego argumentu przeciwko proponowanym zmianom. 

Nauka prawa zwraca również uwagę na racjonalizację procesową przedaw-
nienia. Zgodnie z nią, znaczny upływ czasu powoduje zniekształcenie lub utratę 
dowodów, w efekcie uniemożliwiając trafną reakcję karną, w szczególności potę-
gując możliwość wystąpienia pomyłki sądowej (argument procesowy za istnieniem 
przedawnienia). Argument ten nie wydaje się świadczyć zdecydowanie przeciwko 
proponowanemu wydłużeniu terminów przedawnienia karalności o 5 lat. Należy 
jednak w tym miejscu zauważyć, iż z upływem czasu szczególnemu zniekształ-
ceniu lub zatarciu ulegają zdarzenia zapamiętane przez świadków i oskarżonego.

165 Dz. U. z 2015 r., poz. 396.
166 Argumenty te przedstawia np. M. Kulik, Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary 

w polskim prawie karnym, Warszawa 2014, s. 44–50.
167 Zob. np. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 210.
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Przy ocenie zasadności wydłużenia terminów przedawnienia karalności nie 
powinien być natomiast brany pod uwagę argument ekonomiczno-organizacyjny 
(polegający na większym obciążeniu sądów wpływem spraw). 

Nie da się wyciągnąć wniosku, że istnieje prawo do przedawnienia przestęp-
stwa168. W ustalaniu terminów przedawnienia, w tym określonych w art. 102 k.k., 
ustawodawca powinien zatem kierować się przede wszystkim zasadami racjonalnej 
legislacji, nie zaś prawami oskarżonego. Rzetelne prawodawstwo wymaga jednak, 
aby za wydłużeniem terminów przedawnienia karalności określonych rodzajowo 
przestępstw przemawiały poparte danymi empirycznymi argumenty. 

Zdecydowanie krytycznie należy ocenić zmianę zaproponowaną w autopo-
prawce do projektu przedłożonej Sądowi Najwyższemu do zaopiniowania dwa dni 
po przesłaniu pierwotnego tektu projektu. Wyznacza ona inny niż dotychczas spo-
sób ustalania momentu, od którego wydłużony termin przedawnienia karalności 
rozpoczyna swój bieg. Określa się go w projekcie jako „wszczęcie postępowania” 
nie zaś, jak dotychczas, jako „wszczęcie postępowania przeciwko osobie”. W uza-
sadnieniu projektu w odniesieniu do tej zmiany wskazuje się m.in., że jest ona mo-
tywowana potrzebą zabezpieczenia ścigania sprawcy, który „skutecznie się ukry-
wał”169. Argument ten jest niezasadny. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że 
art. 313 kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) pozwala przedstawić zarzuty 
osobie ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości. Zgodnie z art. 313 § 1 
k.p.k., w przypadku ukrywania się podejrzanego samo sporządzenie postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów (bez dopełnienia pozostałych czynności, czyli ogłosze-
nia postanowienia i przesłuchania podejrzanego) powoduje przejście postępowania 
z fazy in rem do fazy in personam. Czynności ogłoszenia postanowienia i przesłu-
chania należy wówczas dopełnić po zatrzymaniu podejrzanego ukrywającego się170. 

Przejście postępowania przygotowawczego z fazy in rem do fazy in personam 
stanowi wyraźną cezurę, pozwalającą, z punktu widzenia prawa dowodowego, 
przewidzieć czas potrzebny na poszczególne czynności procesowe. Unormowa-
nie, polegające na wydłużeniu biegu terminu przedawnienia karalności począwszy 
od fazy in personam (to jest momentu przedstawienia zarzutów) jest tradycyjnie 
ugruntowane w polskiej kulturze legislacyjnej. Pozwala ono zawsze precyzyjnie 
określić początek biegu wydłużonego terminu przedawnienia karalności. 

Przed odniesieniem się do proponowanego rozwiązania intertemporalnego na-
leży zauważyć, iż charakter prawny przedawnienia jest w polskiej doktrynie prawa 

168 Zob. K. Banasik, Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim, Warsza-
wa 2013, s. 88 i cytowana tam literatura.

169 Tak też w literaturze: R. Kmiecik, Z problematyki przedawnienia w warunkach współdziałania prze-
stępnego (w świetle art. 102 k.k.), [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmia-
ny w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Lublin 2006, s. 77–378.

170 Por. m.in.: R.A. Stefański, Skuteczność przedstawienia zarzutów, Prokuratura i Prawo 2013, nr 6, 
s. 19–20; T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 313 kodeksu postępowania karnego, wersja elektroniczna, 
Lex 2014, stan prawny na 10 kwietnia 2014 r., teza 7. 
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przedmiotem sporów. Wyodrębnia się grupy poglądów opowiadające się za for-
malnym (procesowym), mieszanym i materialnym charakterem przedawnienia171. 
Przyjęcie określonej koncepcji może mieć wpływ na ocenę trafności projektowa-
nego przepisu intertemporalnego. Umiejscowienie przedawnienia w przepisach 
prawa karnego materialnego skłania do traktowania go jako elementu szerzej ro-
zumianej problematyki odpowiedzialności karnej. W związku z tą tezą wskazuje 
się w doktrynie na niezgodność retroaktywnego wydłużania biegu przedawnienia 
z zasadą nullum crimen, nulla poena sine lege, zawartą w art. 42 Konstytucji RP, 
względnie z zasadą lex retro non agit, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP172. Przy 
przyjęciu takiego założenia poprawne byłoby stosowanie niniejszej zmiany do za-
chowań, jakie miały miejsce po jej wejściu w życie. 

Odmienne stanowisko wyraża część przedstawicieli doktryny stwierdzając, iż 
zasada nullum crimen, nulla poena sine lege warunkiem stosowania sankcji kar-
nej czyni wyłącznie historyczną karalność ocenianego czynu w momencie jego 
popełnienia. Unormowania odnoszące się do kwestii przedawnienia dla tej oceny 
pozostają bez znaczenia. Ich późniejsza zmiana nie powinna być kwestionowana 
jako naruszenie wspomnianego przepisu173. Retroaktywne przedłużenie okresów 
przedawnienia podlega ocenie w perspektywie zasady państwa prawnego, jednak 
nie ma związku z naruszeniem praw nabytych, ani ochroną zaufania w zakresie 
regulacji określających karalność czynu zabronionego. Nie są więc one objęte za-
kresem zastosowania gwarancyjnej zasady lex severior poenali retro non agit174. 

Trzeba zauważyć, iż rozwiązanie intertemporalne, polegające na objęciu zno-
welizowanym przepisem toczących się już postępowań nie zostało, na gruncie ana-
logicznej noweli z dnia 3 czerwca 2005 r., skutecznie kwestionowane. W wyroku 
z dnia 15 października 2008 r.175 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wydłużenie 
terminu przedawnienia karalności przestępstw, w stosunku do których wszczęto 
postępowanie przeciwko osobie, nie narusza zasady ochrony zaufania obywatela 
do państwa, ani też konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege.

Podsumowując, krytycznie należy ocenić zwartą w projekcie propozycję aby 
to „wszczęcie postępowania w sprawie” a nie „wszczęcie postępowania przeciwko 
osobie” wydłużało terminy przedawnienia karalności przestępstw, przewidziane 
w art. 101 k.k. 

171 Zob. M. Kulik, Przedawnienie karalności…, s. 34–58. 
172 Tak ibidem, s. 211.
173 W. Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, Kraków 2003, s. 545 

i 528.
174 Tamże, s. 538.
175 Sygn. akt P 32/06, OTK ZU 2008, seria A, nr 8, poz. 138.
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Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy przewiduje wprowadzenie trzech 
zasadniczych zmian w zakresie instytucji uregulowanych w Kodeksie karnym, tj. 
wprowadzenie obligatoryjnie orzekanego środka karnego zakazu kontaktowania 
się z pokrzywdzonym lub zbliżania się do pokrzywdzonego, wprowadzenie nowej 
formy recydywy odnoszącej się do sprawców przestępstw skierowanych przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności oraz podniesienie granic ustawowego zagro-
żenia karą w przypadku przestępstw bezprawnego pozbawienia wolności i zgwał-
cenia. Z przyczyn technicznych, tj. dostosowawczych, ulec ma zmianie również 
szereg innych przepisów w Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego 
i Kodeksie karnym wykonawczym. Proponowana ustawa ma wejść w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 4 projektu ustawy).

Deklarowanym celem przedłożonej regulacji jest potrzeba wzmocnienia ochro-
ny prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobro prawne 
jak wolność, w tym wolność seksualna. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, 
obecny stan prawny w zakresie ochrony wyżej wymienionych dóbr nie w pełni 
odpowiada postulatom wynikającym z funkcji ochronnej prawa karnego, przez co 
nie zapewnia wystarczających narzędzi dla ograniczenia przestępczości i zabez-
pieczenia istotnych wartości społecznych. W opinii Projektodawcy okoliczności te 
uzasadniają podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zracjonalizowania 
reakcji karnej na te przestępstwa w sposób, który ukierunkowałby sądy do kształ-
towania tej reakcji odpowiednio do stopnia społecznej szkodliwości tych czynów 
i rzeczywistego zagrożenia społecznego, jakie stwarzają.

Mimo pozytywnej oceny podjęcia prac legislacyjnych nad stworzeniem sku-
tecznych mechanizmów normatywnych służących przeciwdziałaniu przestępstwom 
skierowanym przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, rozwiązania zawarte 
w przedłożonym projekcie wymagają istotnych korekt. Wątpliwości budzą także 
niektóre przytoczone powody, które miałyby uzasadniać zwiększenie punitywności 
dla sprawców wskazanych przestępstw. Projektodawca nie wykazał bowiem z na-
leżytą starannością okoliczności faktycznych, które uzasadniałyby podejmowane 
zabiegi legislacyjne. Przypomnieć należy, że w teorii prawa karnego wyróżnia się 
tzw. racjonalne i irracjonalne powody kryminalizacji (kryminalizacji rozumianej 
jako tworzenie, modyfi kowanie oraz utrzymywanie typów czynów zabronionych 
w systemie prawa). Co więcej, postuluje się, aby kryminalizacja w każdym przy-
padku była podejmowana po spełnieniu szeregu przesłanek. Postuluje się również, 
aby ich realizacja była w sposób należyty uzasadniona (zob. L. Gardocki, Zagad-
nienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, passim). 

Projekt nie klaruje w należytym stopniu powodów kryminalizacji, jak rów-
nież w niewystarczającym stopniu odnosi się do przesłanek kryminalizacyjnych. 
W szczególności, z uzasadnienia projektu nie wynika, pomimo odwołania się 
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do danych statystycznych, żeby zakładana kryminalizacja była poprzedzona wy-
starczająco wnikliwym zbadaniem zjawiska, któremu chce się przeciwdziałać – 
w szczególności jego skali i różnorodności. Nie jest do końca jasne co zdaniem 
Projektodawcy jest zasadniczą wadą obecnych unormowań, tj. to że umożliwiają 
one orzeczenie kar, które w uzasadnieniu projektu ocenione zostały jako niewystar-
czające, czy może to, że regulacje te w opinii Projektodawcy nie pełnią należycie 
swojej roli z uwagi na stałą liczbę odnotowywanych przestępstw. Wbrew pozorom 
kwestie te, choć powiązane, wynikają z różnych przyczyn i inaczej powinno się 
dobierać mechanizmy prawne do ich niwelowania.

W projekcie zakłada się rozszerzenie środka karnego, określonego w art. 41a 
§ 1a, zgodnie z którym „W razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej, sąd na wniosek pokrzywdzonego, orzeka zakaz kontaktowania się 
z pokrzywdzonym lub zbliżania się do pokrzywdzonego, o którym mowa w § 1”. 
Unormowanie to będzie mieć charakter wiążący dla sądu, a jego zastosowanie uza-
leżnione będzie od złożenia wniosku przez pokrzywdzonego, aż do zamknięcia 
przewodu sądowego (projektowany art. 49a § 2 k.p.k.). Co do zasady regulację tą 
należy ocenić aprobująco. Mankamentem jest jednak ograniczenie się jedynie do 
„przestępstw przeciwko wolności seksualnej”. Wymaga przypomnienia, że Roz-
dział XXV Kodeksu karnego zatytułowany jest „Przestępstwa przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności”. Wyrażeniem tym posługuje się również m.in. art. 41a 
k.k. tak w § 1 jak i w § 2. Brak dookreślenia „i obyczajności” w proponowanej 
treści art. 41a § 1a może rodzić obawy, że przestępstwo ma naruszać jedynie do-
bro prawne w postaci „wolności seksualnej”, ale już nie obyczajności. Wadliwość 
takiego rozumowania nie wymaga szerszego uzasadnienia, wobec czego zasugero-
wać należy stosowne uzupełnienie projektowanego art. 41a § 1a.

W projektowanym art. 64a zakłada się wprowadzenie nowego typu recydy-
wy, dotyczącej sprawców „skazanych za przestępstwo umyślne przeciwko wolno-
ści seksualnej lub obyczajności na karę pozbawienia wolności”, którzy popełnią 
„w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary ponownie umyślne przestęp-
stwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W przypadku stwierdzenia 
takiego stanu rzeczy sąd będzie zobligowany do wymierzania im „kary pozbawie-
nia wolności w granicach od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia do naj-
wyższego ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę”. Przytoczona regulacja 
stanowi rozwiązanie będące wyjątkiem od recydywy specjalnej zwykłej (art. 64 
§ 1 k.k.), jednocześnie wprowadzając konsekwencje surowsze niż przewidziane dla 
recydywistów specjalnych wielokrotnych (art. 64 § 2 k.k.). 

Proponowane rozwiązanie narusza wewnętrzną systematykę Kodeksu karnego 
w zakresie instytucji wymiaru kary. Trudno jest wytłumaczyć z jakich powodów 
powtórni sprawcy np. kazirodztwa traktowani będą szczególnie surowo, a sprawcy 
równie o ile nie bardziej szkodliwych społecznie przestępstw, np. przeciwko ży-
ciu i zdrowiu, odpowiadać będą w ramach instytucji określonej w art. 64 § 1 k.k. 
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W sposób oczywisty zachwiana zostanie zasada zrównoważonej represji i propor-
cjonalności w zakresie ochrony dóbr prawnych. Należy nadmienić, że Projekto-
dawca nie przewidział, aby do sprawców określonych w art. 64a stosować unor-
mowanie art. 64 § 3 k.k., zgodnie z którym „podwyższenie górnego ustawowego 
zagrożenia nie dotyczy zbrodni”. Brak taki doprowadzi do licznych problemów 
interpretacyjnych, przykładowo dotyczących możliwości obostrzenia o połowę kar 
niestopniowalnych, jak np. kary dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności (vide 
projektowany art. 197 § 4 k.k.).

Omawiana regulacja zawiera liczne wady o charakterze technicznoprawnym. 
Wskazuje się w niej m.in. na „sprawcę skazanego za przestępstwo umyślne prze-
ciwko wolności seksualnej lub obyczajności”, kiedy poprawnie – zgodnie z powyż-
szymi uwagami, przepis powinien stanowić o „sprawcy skazanym za przestępstwo 
umyślne przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. Wadliwe pod względem 
legislacyjnym wydaje się być również określenie granic kary dla recydywisty. Jak 
już podnoszono, art. 64a stanowi o karze pozbawienia wolności w granicach „od 
podwójnej wysokości dolnego zagrożenia do najwyższego ustawowego zagrożenia 
zwiększonego o połowę”. Brak tu doprecyzowania, że chodzi o karę przewidzianą 
za „przypisane sprawcy przestępstwo”. Niejasne jest również sformułowanie „naj-
wyższego ustawowego zagrożenia”. Zapewne w projekcie chodzi o górną grani-
cę ustawowego zagrożenia, jednak przepis odczytany literalnie może skłaniać do 
wskazania, że mowa w nim o najsurowszej karze określonej w Kodeksie karnym, 
a więc o karze dożywotniego pozbawienia wolności. W celu rozwiania nasuwają-
cych się wątpliwości interpretacyjnych zasugerować należy, aby odwołać się do 
sposobu określenia granic sankcji zastosowanego w art. 64 § 2 k.k. oraz art. 178 
§ 1 k.k. Przyjęcie takiego modelu oznaczałoby, że przepis musiałby brzmieć „sąd 
wymierza karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy prze-
stępstwo w wysokości od dwukrotności dolnej granicy ustawowego zagrożenia do 
górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę”.

Zasadniczy ciężar przedłożonego projektu dotyczy zmiany zakresu krymina-
lizacji typów kwalifi kowanych przestępstwa zgwałcenia oraz wiążącej się z nim 
zmiany granic sankcji za wybrane typy czynów zabronionych. W projekcie zakła-
da się również zmianę zagrożenia za przestępstwo kwalifi kowanego pozbawienia 
wolności (art. 189 § 3 k.k.).

Znaczącej zmianie ulega konstrukcja typów kwalifi kowanych przestępstwa 
zgwałcenia, określonych w art. 197 § 3 k.k., a także w proponowanych art. 197 § 4 
i 5 k.k. Projektodawca zdecydował się przenieść dotychczasowe znamię kwalifi ku-
jące „wobec małoletniego poniżej lat 15” z § 3 pkt 2 do § 4, jednocześnie alterna-
tywnie przewidując w § 4 znamię kwalifi kujące „szczególnego okrucieństwa” oraz 
także alternatywne znamię następstwa w postaci „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” 
określając za tak stypizowany czyn zabroniony karę pozbawienia wolności od lat 5 
albo karę 25 lat pozbawienia wolności. Z kolei, w ramach § 3 zakłada się dodanie 
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pkt 4 stanowiącego o kwalifi kowanej formie zgwałcenia w postaci „posługiwania się 
bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem 
obezwładniającym albo działając w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu”, 
pkt 5 stanowiącego o zgwałceniu „wobec kobiety ciężarnej, jeżeli o tym wiedział 
albo z łatwością mógł się dowiedzieć” oraz pkt 6 stanowiącego o zgwałceniu połą-
czonym z „utrwalaniem obrazu lub dźwięku z przebiegu czynu”. W końcu zgodnie 
z proponowanym § 5 „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–4 jest śmierć 
człowieka sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 8, karze 25 lat pozba-
wienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”. Wskazana regula-
cja uczyni typy kwalifi kowane przestępstwa zgwałcenia niezwykle wręcz kazuistycz-
nymi, czasem przewidując okoliczności, które będą bardzo trudne do stwierdzenia od 
strony praktycznej, prowadząc niekiedy do absurdalnych wniosków. Przykładowo 
znamię „z łatwością mógł się dowiedzieć, że kobieta jest ciężarna” nakazuje rozwa-
żyć, czy okoliczność taka zajdzie wówczas gdy ciąża jest niewidoczna, ale sprawca 
miał możność „zadania pytania” w tej kwestii swojej ofi erze. 

Z natury rzeczy typy kwalifi kowane w znaczący sposób zawężają swobodę sę-
dziowską w zakresie możliwej do orzeczenia kary. Twierdzenie to pozostaje w zgodzie 
z motywami zawartymi w uzasadnieniu projektu, gdzie Projektodawca zdaje się wręcz 
sugerować, że zachodzi konieczność podniesienia dolnych granic ustawowego zagro-
żenia, gdyż sądy orzekają zbyt łagodne kary za zgwałcenia. Konstatacja taka ozna-
cza jednak, że Projektodawca przepisy traktuje instrumentalnie, jako narzędzie zmu-
szające sądy do realizacji określonej polityki karania. Wzrost poziomu represyjności 
kary w ramach ustawowego zagrożenia karą powoduje wszak ograniczenie zakresu 
sędziowskiego wymiaru kary. Postępowanie takie przekłada się na istotne zawężenie 
władzy sędziowskiej. Tymczasem ramy sankcji karnej muszą być określone w sposób 
na tyle szeroki, by umożliwić sprawowanie przez sąd wymiaru sprawiedliwości, po-
legającego przede wszystkim – w obszarze prawa karnego – na indywidualizacji kary 
i uwzględnianiu stopnia winy. Wszak to sędzia, jako podmiot najlepiej znający oko-
liczności zdarzenia i posiadający najpełniejszą wiedzę o sprawcy, zobowiązany jest do 
indywidualizacji kary. Wreszcie, podnoszenie dolnych granic ustawowego zagrożenia 
sankcji karnej jako sposób na dyscyplinowanie sędziów przez ustawodawcę czy wręcz 
wymuszanie na nich orzekania określonych sankcji minimalnych (poprzez wyłącze-
nie z uwagi na wysokość zagrożenia szeregu przepisów części ogólnej k.k.) może być 
uznane za dowód nieufności do wymiaru sprawiedliwości lub za opowiedzenie się za 
odmiennym systemem wzajemnego stosunku organów władzy konstytucyjnej niż ten, 
który został zapisany w Konstytucji RP stanowiąc istotny wyłom w zasadzie demokra-
tycznego państwa prawa (por. W. Wróbel, Spór o „dostateczny poziom represyjności” 
prawa karnego w płaszczyźnie legislacyjnej, [w:] A. Szwarc (red.), Represyjność pol-
skiego prawa karnego, Poznań 2008, s. 19–20).

Niezależnie od powyższych uwag, stanowczego podkreślenia wymaga, że zgwał-
cenia są zjawiskami jednoznacznie niepożądanymi i wymagającymi piętnowania. 
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Trudno jednak z aprobatą wypowiedzieć się o pomyśle, aby określone w art. 197 § 4 
i 5 przestępstwa były zagrożone karą pozbawienia wolności odpowiednio na czas 
nie krótszy od lat 5 albo 25 lat pozbawienia wolości oraz na czas nie krótszy od lat 
8, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. 
Projektodawca powinien sięgnąć w tej mierze do przykładów z innych państw, któ-
re nadmiernie podniosły kary za przestępstwo zgwałcenia. O ile sama taka tenden-
cja jest zrozumiała, co wynika chociażby ze szczególnego wstrętu społecznego dla 
gwałcicieli, o tyle burzy ona wewnętrzną systematykę kodeksową w zakresie kar za 
poszczególne przestępstwa. Oczywiście systematyka nie jest wartością samą w sobie, 
jednakże z jej naruszenia wynikać mogą tragiczne konsekwencje. Te wiążą się m.in. 
ze zbliżeniem sankcji za przestępstwo zgwałcenia do przestępstwa zabójstwa. Jak 
pokazuje historia, w praktyce może to prowadzić do tego, że sprawcy gwałtów będą 
zabijać swoje ofi ary. Wynika to z bardzo prymitywnego, acz niepozbawionego logiki 
myślenia, zgodnie z którym, z uwagi za zbliżone (tożsame) zagrożenie karą zgwałce-
nia i zabójstwa lepiej zabić swoją ofi arę, eliminując tym samym najpoważniejszego 
świadka przestępstwa. Nie trzeba uzasadniać jak bardzo niekorzystny efekt wywoła 
tak określona penalizacja i jak szybko będzie należało obniżać górną granicę ustawo-
wego zagrożenia za zgwałcenia w przypadku typów kwalifi kowanych.

Można odnieść wrażenie, że wskazane powyżej sankcje zostały ustanowione 
w sposób arbitralny, przecząc spójności wewnętrznej Kodeksu karnego, gdy zaś 
określenie sankcji karnej powinno pozostawać w racjonalnej i odpowiedniej propor-
cji do celów, których ochrona uzasadnia dokonanie ograniczenia praw i wolności 
jednostki. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że ustawodawca, kon-
struując przepis, który ingeruje głęboko w sferę praw jednostki, powinien uwzględnić 
nie tylko zasady przyzwoitej legislacji, ale także rozważyć proporcjonalność zastoso-
wanego środka. Nie wystarczy, aby stosowane środki sprzyjały zamierzonym celom, 
ułatwiały ich osiągnięcie albo były wygodne dla władzy, która ma je wykorzystać 
do osiągnięcia tych celów. Środki te powinny być godne państwa określanego, jako 
demokratyczne i prawne. Pamiętać przy tym należy, że wskazane środki o tyle tylko 
mogą być uznane za usprawiedliwione, o ile ich własnym celem jest właśnie obrona 
wartości demokratycznego państwa prawnego. Minimalnym wymogiem konstytu-
cyjnym jest to, aby przeszły one test „konieczności w demokratycznym państwie 
prawnym”. Nie wystarczy, zatem sama celowość, pożyteczność, taniość czy łatwość 
posługiwania się przez władzę – w odniesieniu do użytego środka, ale o zastosowanie 
środków niezbędnych (koniecznych) w tym sensie, że będą one chronić określone 
wartości w sposób, bądź w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowa-
niu innych środków, a jednocześnie winny to być środki jak najmniej uciążliwe dla 
podmiotów, których prawo bądź wolność ulegają ograniczeniu (por. wyrok TK z dnia 
3 października 2000 r., sygn. K 33/99, OTK ZU 2000, Nr 6, poz. 188).

Przesłanka „konieczności ograniczenia w demokratycznym państwie” (art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP), stanowi odpowiednik wypowiadanych w orzecznictwie TK 
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postulatów kształtujących treść zasady proporcjonalności. Z jednej strony stawia 
ona przed prawodawcą każdorazowo wymóg stwierdzenia rzeczywistej potrzeby 
dokonania ingerencji, w danym stanie faktycznym, w zakres prawa bądź wolności 
jednostki. Z drugiej zaś strony, winna ona być rozumiana, jako wymóg stosowa-
nia takich środków prawnych, które będą skuteczne, a więc rzeczywiście służą-
ce realizacji zamierzonych przez prawodawcę celów. Ponadto chodzi tu o środki 
niezbędne, w tym sensie, że chronić one będą określone wartości w sposób, bądź 
w stopniu, który nie mógłby być osiągnięty przy zastosowaniu innych środków 
(por. orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r., K. 11/94, OTK 1995 r. cz. I, poz. 12 oraz 
orzeczenie z 26 stycznia 1993 r., U. 10/92, OTK 1993 r., cz. I, poz. 2). Podkreślić 
należy, że decyzja w tym zakresie należy do prawodawcy, ponieważ to przed nim 
stawia się wymóg stosowania takich środków prawnych, które są zgodne z zasadą 
subsydiarności i proporcjonalności prawa karnego. 

Zaznaczyć również należy, że w omawianym obszarze, w uzasadnieniu projektu 
znajdują się liczne niekonsekwencje. Przykładowo w uzasadnieniu wskazuje się, że 
„Zgwałcenie w typie podstawowym zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 
lat 2 do 12 (art. 197 § 1 k.k.), zgwałcenie zbiorowe, kazirodcze oraz wobec małolet-
niego poniżej lat 15 jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3 (art. 197 § 3 k.k.), natomiast zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej 
popełnione ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 5. Zgodnie natomiast z art. 69 § 1 k.k. warunkowe zawieszenie 
wykonania kary pozbawienia wolności może być zastosowane w odniesieniu do kary 
pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku. Analizując 
zaś dane liczbowe dotyczące prawomocnych skazań w 2016 r. stwierdzić należy, 
że na 376 skazań za przestępstwo zgwałcenia z art. 197 § 1 k.k. 127 kar zostało 
wymierzonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, co stanowi aż jedną 
trzecią. Czyli co trzecia kara została wymierzona poniżej ustawowych dolnych granic 
(z zastosowaniem dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary) i dodatkowo 
jej wykonanie zostało warunkowo zawieszone”. Pogląd ten zdaje się pomijać fakt, że 
zdecydowana większość – o ile nie wszystkie – skazań w 2016 r. dotyczy czynów po-
pełnionych przed dniem 1 lipca 2015 r., a więc przed wejściem w życie ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 396), którą zmieniono m.in. treść art. 69 § 1 k.k. obniżając granicę zasto-
sowania środka probacyjnego warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary 
pozbawienia wolności z lat 2 do roku. Tym samym, zgodnie z art. 4 § 1 k.k. sprawcy 
w dacie orzekania mieli prawo skorzystać z ustawy względniejszej, wobec czego 
domniemywać można, że sądy orzekały kary za zgwałcenia w typie podstawowym 
zgodnie z granicami ustawowego zagrożenia, stosując wskazany środek probacyjny. 
Tym samym wykluczone jest, że masowo orzekano kary poniżej dolnej granicy usta-
wowego zagrożenia w celu jej warunkowego zawieszenia. Co jednak zadziwiające 
w tym samym uzasadnieniu znajduje się uwaga, że „Nie zmienia tego fakt, że część 
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z tych orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary opiera się jeszcze na 
poprzednio obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 r. stanie prawnym (art. 4 § 1 k.k.), 
w którym możliwe było warunkowe zawieszenie wykonania kary orzeczonej w wy-
miarze do 2 lat pozbawienia wolności”. Konstatacja ta zaskakuje, gdyż jest ona oczy-
wiście błędna. W tym układzie zasugerować należy, żeby Projektodawca powołał się 
na dane z 2014 oraz 2015 roku i ocenił czy faktycznie w przypadku zgwałceń, które 
wówczas znalazły swój fi nał w sądach orzekano kary poniżej dolnej granicy ustawo-
wego zagrożenia. Dopiero taka prezentacja rozwieje wątpliwości co do faktycznego 
obrazu skazań za rozważane przestępstwa. Dodać również należy, że Projektodawca 
modyfi kuje typy kwalifi kowane przestępstwa określonego w art. 197 k.k., zasadnicze 
rozważania argumentacyjne w uzasadnieniu projektu poświęca jednak typom pod-
stawowym, które co do zasady nie są zmieniane. Zasugerować zatem należy, aby 
określić, jak kształtowały się skazania w ostatnich latach za zgwałcenia w typach 
kwalifi kowanych, gdyż dopiero przytoczenie takich danych pozwoli na ocenę zasad-
ności zakładanych zmian legislacyjnych.

Projektodawca w uzasadnieniu bardzo często odwołuje się do uregulowań obo-
wiązujących w innych państwach. O ile taki zabieg należy ocenić jako pożądany i ze 
wszech miar użyteczny, o tyle pozostawia on pewien niedosyt. Samo wykazanie, 
że w innych porządkach prawnych przewidziano surowe konsekwencje penalne dla 
sprawców zgwałceń nie oznacza wszak, że regulacje takie są skuteczne. W takim 
przypadku należy dokonać stosownych porównań statystycznych, wskazując np. na 
częstość zgwałceń w odniesieniu do ogólnej liczby przestępstw, do ogólnej liczby 
sprawców czy do ogólnej liczby ludności. Z drugiej strony, analizy powinny być 
skierowane także na porządki prawne, w których zastosowano odmienne regulacje 
materialnoprawne. Dopiero takie „eklektyczne” porównanie, umożliwi wyciągnięcie 
poprawnych wniosków i – w razie potwierdzenia tez zawartych w uzasadnieniu pro-
jektu – uzasadni proponowaną modyfi kację penalizacji. W tym zakresie brak przed-
stawienia szerszych danych jest istotnym niedomaganiem projektu, który znacząco 
utrudnia jego ocenę w perspektywie zasadności inicjatywy legislacyjnej.

Odnosząc powyższe uwagi do przedłożonej nowelizacji Kodeksu karnego na-
leży podnieść, że Projektodawca nie wykazał należycie racjonalnej potrzeby („ko-
nieczności”) ukształtowania na nowo rozważanych typów czynów zabronionych. 
Co więcej, projektowane rozwiązania naruszą spójność wewnętrzną i zewnętrzną 
Kodeksu karnego pod kątem wartościowania poszczególnych dóbr prawnych. Ko-
deks karny powinien zawierać w strukturze wewnętrznej uwarunkowania i założe-
nia aksjologiczne, w tym także kulturowe, które pozwolą na ochronę dóbr o zbież-
nej wartości na porównywalnym poziome. Z tego powodu przedłożony projekt 
wymaga starannego uzasadnienia opartego o rzetelne badania, jak również daleko 
idących zmian merytorycznych
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Opinie o projektach aktów prawnych 
dotyczących praw obywatelskich

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Przedmiotem niniejszej opinii jest projekt ustawy zgłoszony przez grupę po-
słów na Sejm zrzeszonych w Klubie Parlamentarnym „Prawo i Sprawiedliwość” 
i nadesłany do zaopiniowania przez Sąd Najwyższy przy piśmie Zastępcy Szefa 
Kancelarii Sejmu z dnia 16 listopada 2016 r., znak GMS-WP-173-310/16.

Jak ogólnie wynika z treści projektu oraz jego uzasadnienia, jego celem jest 
wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach 
(Dz. U. poz. 1485, dalej jako „pr. zgrom.”). Zgodnie z uzasadnieniem projektu mają 
one ogniskować się wokół dodania do ustawy nowej instytucji prawnej – tzw. zgro-
madzenia cyklicznego, tzn. organizowanego przez tego samego organizatora w tym 
samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opra-
cowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych lub 
narodowych, które odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat, chociażby nie w formie 
zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla 
historii RP wydarzeń (art. 26a ust. 1 pr. zgrom. w brzmieniu art. 1 pkt 5 projektu).

Bliższa analiza treści projektu budzi jednak wątpliwości, czy rzeczywistym 
przedmiotem zamierzonej regulacji nie jest po prostu daleko idące ograniczenie 
wolności zgromadzeń, która nie podlega jedynie regulacji konstytucyjnej i nie 
stanowi dobra zagwarantowanego jedynie niektórym obywatelom i ich organiza-
cjom, lecz każdemu. Prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się jest 
powszechnie przyznane zarówno przez art. 11 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka („EKPC”)176, jak i przez art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Oso-
bistych i Politycznych („MPPOiP”)177. Obie te umowy międzynarodowe są ratyfi -
kowane przez Rzeczpospolitą Polską i dotychczas nie zostały one wypowiedziane. 
W przypadku pierwszej z nich warto przypom,nieć o przyjętej przez Polskę ju-
rysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka178, który – w razie przyjęcia 
ustawy w takim kształcie – będzie mógł badać zgodność interwencji państwa na 
podstawie przepisów znowelizowanego Prawa o zgromadzeniach z art. 11 konwen-
cji. Z tego właśnie powodu wydaje się dość oczywiste, że orzecznictwo Trybunału 
powinno być uwzględniane jako wytyczna w trakcie dalszych prac legislacyjnych.

176 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).

177 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 
19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 zał.).

178 Zob. oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie deklaracji o uznaniu kompetencji 
Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 286).
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Przystępując do oceny projektu należałoby zacząć od obserwacji, że w kultu-
rze demokratycznych państw zachodnich nie dostrzega się niczego złego nie tylko 
w fakcie publicznego propagowania idei – szczególnie poprzez powiązane ze sobą 
wolności: słowa i prasy, zrzeszania się oraz zgromadzeń – lecz nawet i w tym, że 
idee i światopoglądy ze sobą sprzeczne ścierają się ze sobą w przestrzeni publicz-
nej. Potrzeba tolerowania demonstracji i kontrdemonstracji może być obrazowo 
wyjaśniona przez odwołanie się do amerykańskiej koncepcji „targowiska idei” 
(ang. marketplace of ideas), sformułowanej swego czasu przez sędziego Olivie-
ra Wendella Holmesa, Jr.179 Zgodnie z jej duchem, władze publiczne nie powin-
ny zmierzać do „zamrożenia” sporów przez zakaz swobodnego wyrażania opinii 
w przestrzeni publicznej180; powołując się cały czas na przykład praktyki amery-
kańskiej jako wiodącej w świecie, do którego Polska przynależy mieniąc się człon-
kiem zachodniej wspólnoty narodów, należy podkreślić, że nakładane ograniczenia 
powinny być proporcjonalne, a zatem wąsko zakreślone, neutralne wobec przeka-
zu (content-neutral) i możliwie najmniej intruzywne. Nawiasem mówiąc amery-
kańska praktyka stosowania Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA181 zna nawet 
i przypadki niezwykle szokujące z punktu widzenia Europejczyków, jeśli chodzi 
o ochronę wolności zgromadzeń i wypowiedzi, które słusznie są przez Ameryka-
nów bardzo wysoko cenione182. Nie idąc tak daleko w liberalizowaniu wolności 
zgromadzeń i wypowiedzi, jak to ma miejsce po drugiej stronie Atlantyku, wypa-
dałoby jednak zaakceptować tezę, że dobrostan osób sprawujących aktualnie wła-
dzę oraz ograniczenie obecności kontrprzekazu w przestrzeni publicznej po to, aby 
dominowały w nim słowa i wartości uważane przez nich za słuszne, niewątpliwie 
nie stanowią aksjologii porządku konstytucyjnego w demokratycznym państwie 
prawnym183. Charakteryzują one natomiast państwa autorytarne.

179 Zob. G. Brazeal, How Much Does a Belief Cost?: Revisiting the Marketplace of Ideas, “Southern 
California Interdisciplinary Law Journal” 2012 (vol. 21), nr 1, s. 1 i n.

180 M. Villanueva, Hill v. Colorado: The Supreme Court’s Deviation from Traditional First Amendment 
Jurisprudence to Silence the Message of Abortion Protesters, „Catholic University Law Review” 2001 
(vol. 51), nr 1, s. 375–376.

181 „Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, 
ograniczać wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do składania 
naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd.” [“Congress shall make no law respecting an 
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, 
or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for 
a redress of grievances”]; tłum. za http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html (ostatnie wejście 
23.11.2016).

182 Jak chociażby ostateczne zezwolenie przez Sąd Najwyższy stanu Illinois – po interwencji 
amerykańskiego SN– na przemarsz neofaszystowskiej demonstracji z emblematami swastyki; National 
Socialist Party of America v. Village of Skokie, 432 U.S. 43 (1977).

183 Na preferencje aktualnego ustrojodawcy polskiego w tym zakresie wskazuje przede wszystkim 
art. 233 ust. 1 Konstytucji, zezwalający – na zasadzie wyraźnego wyjątku – na ograniczenie wolności 
zgromadzeń w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. Powinien on wskazywać na sposób realizacji 
przez ustawodawcę zwykłego dyspozycji art. 57 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP.
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Artykuł 1 pkt 1 projektu zmierza do dokonania zmiany brzmienia art. 2 
pr. zgrom. przez to, że zakazuje organizowania w trybie i na zasadach określonych 
w zmienianej ustawie w tym samym miejscu i czasie, w których odbywają się 
zgromadzenia wskazane w dotychczasowej treści przepisu – oznaczonej według 
projektu jako jej ust. 1, to znaczy: a) zgromadzenia organizowane przez organy 
władzy publicznej; b) zgromadzenia odbywane w ramach działalności kościołów 
i innych związków wyznaniowych. W motywach projektu eufemistycznie napisano 
(s. 1), że chodzi tutaj o „przyznanie pierwszeństwa” zgromadzeniom organizowa-
nym przez organy władzy publicznej lub o charakterze konfesyjnym.

Odnosząc powyższe uwagi do treści analizowanego przepisu, należy uznać, 
że projekt ustawy w art. 2 ust. 1 pkt 1 narusza art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszenie to wyraża się w kilku aspektach.

Po pierwsze, ograniczenie nakładane w projektowanym art. 2 ust. 2 w zw. 
z ust. 1 pkt 1 pr. zgrom. będzie automatyczne i przez to może prowadzić – zależnie 
od sposobu jego stosowania – do całkowitej blokady jakichkolwiek, równoległych 
zgromadzeń „zagrażających” wyłączności przekazu zgromadzeń. Można oczywi-
ście byłoby argumentować, że cel przepisu jest inny, a ograniczenie swobody orga-
nizowania różnych zgromadzeń w jednym miejscu i czasie ma na celu tylko ochro-
nę bezpieczeństwa i porządku publicznego, bowiem prawo do kontrdemonstracji 
nie może ograniczać prawa do demonstracji. Z drugiej jednak strony w tym akurat 
wypadku byłby to argument przewrotny i nielogiczny184. Proponowany przepis 
chroni bowiem bezwzględnie swobodę manifestacji organizowanych przez „czyn-
nik urzędowy” – organ władzy publicznej, natomiast w mniejszym lub większym 
stopniu wyklucza go w przypadku zgromadzeń organizowanych przez osoby pry-
watne. Rola organu władzy jako organizatora manifestacji, która będzie mała w ra-
zie ustanowienia norm przewidzianych w projekcie ustawowe „pierwszeństwo”, 
a w zasadzie monopol, na odbycie się w określonym miejscu i czasie – faktycznie 
spowoduje, że dowolny taki organ będzie autorytatywnie i arbitralnie decydował 
o tym, czy dopuścić zorganizowanie innego, niepublicznego zgromadzenia. Nie 
miałoby wówczas znaczenia to, jak wiele osób i w jakim konkretnie celu miałoby 
zamiar zgromadzić się po jednej i drugiej stronie. W wariancie skrajnym (chociaż 
wyobrażalnym) możliwe byłoby nawet nadużycie prawa w postaci organizowania 
naprędce „mikromanifestacji”, np. przez ministrów, a nawet przez wojewodów – 
jedynie po to, aby zapobiec odbyciu się niewygodnego dla władz zgromadzenia, 

184 Zob. m.in. wyrok ETPC z 21 czerwca 1988 r. w sprawie skargi nr 10126/82 Plattform „Ärzte für das 
Leben” przeciwko Austrii, gdzie Trybunał stwierdził (pkt 32), że „a demonstration may annoy or 
give offence to persons opposed to the ideas or claims that it is seeking to promote. The participants 
must, however, be able to hold the demonstration without having to fear that they will be subjected to 
physical violence by their opponents; such a fear would be liable to deter associations or other groups 
supporting common ideas or interests from openly expressing their opinions on highly controversial 
issues affecting the community. In a democracy the right to counter-demonstrate cannot extend to 
inhibiting the exercise of the right to demonstrate”.
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choćby i to ostatnie nie miało żadnych celów o jednoznacznie politycznym charak-
terze i było absolutnie pokojowe. Nie taka być może jest intencja projektodawców, 
jednak zgłaszając projekt, powinni oni pomyśleć także o sytuacjach skrajnych.

Co więcej, nie ma i nie będzie przy tym jakiegokolwiek momentu ważenia 
wartości będących w kolizji (a konkretnie wolności jednej i drugiej grupy mani-
festantów), co absolutnie nie mieści się ani w porządku prawa krajowego państw 
UE, ani prawa międzynarodowego. Należy w związku z tym podkreślić, że demon-
stracje organizowane przez jednostki oraz manifestacje polityczne nie sytuują się 
na tym samym poziomie regulacyjnym, ponieważ art. 2 pkt 1 (zaś w przyszłości 
najprawdopodobniej art. 2 ust. 1 pkt 1) pr. zgrom. całkowicie wyłącza stosowanie 
ustawy i przez to zwalnia organ władzy publicznej od ciężarów prawnych związa-
nych z organizacją i ochroną porządku publicznego podczas zgromadzenia, a więc 
manifestacja pod auspicjami organu władzy publicznej będzie tym samym korzy-
stała niejako z domniemania legalności, co w przypadku zgromadzeń podlegają-
cych ustawie absolutnie nie ma i nigdy nie będzie miało miejsca.

Po drugie, wspomniane już ważenie wartości, które w ramach stosowania Kon-
stytucji należy do zabiegów tyleż częstych, co oczywistych, nie może polegać na jed-
nostronnym i apriorycznym przesądzeniu przez ustawodawcę, że określona wartość 
chroniona w Konstytucji jest oczywiście cenniejsza niż inna, która również tej ochro-
nie podlega. Tak należy postrzegać rozstrzygnięcie „kolizji” zgromadzenia podlega-
jącego ustawie – Prawo o zgromadzeniach ze zgromadzeniem odbywanym w ramach 
działalności kościołów i innych związków wyznaniowych (zob. przyszły art. 2 ust. 2 
w zw. z ust. 1 pkt 2 pr. zgrom.). Organizator zgromadzenia, a także jego uczestnicy 
indywidualnie, ponoszą odpowiedzialność karną m.in. z art. 195–196 k.k. (złośli-
we przeszkadzanie w akcie religijnym, obrażanie uczuć religijnych), z którą muszą 
się liczyć. W odniesieniu do tych przepisów prawa karnego istnieje bogata literatura 
i orzecznictwo SN, które wyjaśniają dość precyzyjnie granice dozwolonego innym 
jednostkom zachowania wobec uczestników czynności kultu lub, szerzej, wyznaw-
ców określonej religii. Usunięcie (potencjalnego, ale nie zawsze realnego) ryzyka 
zakłócenia kultu religijnego nie może polegać na jednostronnym i całkowitym ogra-
niczeniu konkurującej wolności zgromadzeń185. Biorąc pod uwagę odmienność celów 
zgromadzenia religijnego oraz zgromadzenia podlegającego ustawie, a także zakła-
dając przypadki ich fi zycznej kolizji, można byłoby sobie wyobrazić wprowadzenie 
w ustawie – Prawo o zgromadzeniach odpowiedniego mechanizmu regulacyjnego 
lub odpowiednie wykorzystanie już istniejącego w art. 12–13 pr. zgrom., przy czym 
przepisy te, na zasadzie wyjątku, można byłoby stosować również do zgromadzeń 

185 Konieczności takiej nie narzuca na pewno prawo międzynarodowe, z którego wynika jedynie potrzeba 
ochrony prawa do swobodnego wyznawania religii. Pomimo uwzględnienia w orzecznictwie ETPC 
bardzo szerokiej dyskrecjonalności ustawodawcy krajowego, na pewno nie ma on pełnej swobody 
w stanowieniu ograniczeń wolności zgromadzeń; zob. wyrok ETPC z 26 lipca 2007 r. w sprawie skargi 
nr 10519/03 Barankevich przeciwko Rosji.
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religijnych. Na pewno nie trzeba z góry zakładać, że każda demonstracja w danym 
miejscu i czasie będzie prowadziła do naruszeń porządku publicznego polegających 
na zakłócaniu uroczystości i zgromadzeń religijnych.

Po trzecie i najważniejsze, przepis wykazuje szereg podstawowych wad regu-
lacyjnych. Hipoteza normy prawnej ustanowionej w przepisie jest ujęta zbyt sze-
roko – za pomocą zwrotów niedookreślonych lub zgoła nieokreślonych. Dotyczy 
to pojęć „miejsca” i „czasu” – brak gwarancji, że będą brane pod uwagę przepisy 
art. 10 ust. 1 pkt 4 pr. zgrom., gdzie skądinąd mowa nie o „miejscu” w ogóle, lecz 
o „miejscu rozpoczęcia”, „ewentualnej trasie przejścia” i „miejscu zakończenia”. 
Jest tak nawet w porównaniu do art. 12 ust. 1 pr. zgrom., gdzie użyto co prawda 
zwrotu „w tym samym miejscu i czasie”, lecz wykorzystanie dyrektyw językowych 
i celowościowych pozwala ustalić jego sens, który zresztą odnosi się do usuwania 
kolizji zgromadzeń podlegających ustawie przez organ gminy, a więc ma zupełnie 
inny cel niż całkowita eliminacja możliwości organizacji zgromadzenia przez usta-
wę, co miałby wprowadzać projektowany ust. 2 w art. 2 pr. zgrom. W odniesieniu 
do tego ostatniego nasuwają się liczne pytania, np. o to, czy przepis będzie obej-
mował organizację manifestacji zwołanej przez organ władzy publicznej w dowol-
nym miejscu? Czy będzie rozumiany jako warunkowo dopuszczający zgłoszenie 
organizacji zgromadzenia w „miejscu” innym (lub na „trasie” innej) niż miejsce 
(trasa) manifestacji w tej samej miejscowości, czy też „miejscem” w rozumieniu 
zamierzonego art. 2 ust. 2 pr. zgrom. będzie mogła być uznana cała miejscowość? 
Czy przepis można będzie wykładać w ten sposób, że kolizję zgromadzeń usu-
nie wystarczająca odległość (np. przeciwległa część miejskiego placu) lub zasto-
sowanie odpowiednich środków w celu fi zycznego oddzielenia obu zgromadzeń: 
podlegających i niepodlegających ustawie? Brak precyzji proponowanej regulacji 
narusza zasadę określoności prawa wywiedzioną z art. 2 Konstytucji RP. Podobne 
rozumowanie można przeprowadzić w odniesieniu do „czasu”, które to pojęcie 
w art. 10 ust. 1 pkt 4 pr. zgrom. de lege lata nie występuje, a pojawiają się tam ter-
miny bardziej precyzyjne: „data” i „godzina”. Ewidentnie zbyt szerokie jest okre-
ślenie „organ władzy publicznej”; obejmuje ono bowiem bardzo liczny zbiór osób 
i ciał zbiorowych o rozmaitych zadaniach i kompetencjach (przykładowo organem 
władzy publicznej na pewno jest Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów, mini-
strowie, Sejm i Senat, ale również dowolny sąd lub trybunał, a być może również 
organ jednostki samorządu terytorialnego, wojewoda, kurator oświaty, a może i or-
gan rządowej administracji niezespolonej jak np. powiatowy lekarz weterynarii).

Co więcej, żaden przepis nie wyznacza zasad i trybu orzekania o tym, czy zgro-
madzenie organizowane w trybie i na zasadach art. 2 ust. 2 in spe pr. zgrom. jest 
legalne z uwagi na „kolizję” z jakimkolwiek zgromadzeniem organizowanym przez 
taki organ. Można jedynie domyślić się, że adresatem nowego uregulowania będzie 
organ gminy właściwy do ewentualnego wydania decyzji o zakazie zgromadzenia, 
do czego jednak nie uprawnia analiza zarówno bieżącej, jak i ewentualnie zmienio-
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nej treści art. 14 pr. zgrom. Nie ma natomiast żadnych gwarancji, że organ gminy 
dowie się we właściwym czasie o planowanym wydarzeniu organizowanym przez 
jakiś organ władzy publicznej, co umożliwi mu adekwatne rozpatrzenie zawiado-
mienia organizatora zgromadzenia zgodnie z art. 7 i nast. pr. zgrom. Naruszenie 
wolności zagwarantowanej konstytucyjnie i międzynarodowo w omawianym za-
kresie jest szczególnie jaskrawe w stosunku do tzw. zgromadzeń spontanicznych, 
stanowiących reakcję opinii publicznej na bieżące wydarzenia. W tym przypadku 
niekiedy nawet obowiązek notyfi kacji zgromadzenia (a co dopiero zakaz jego odby-
cia się oraz związane z tym sankcje prawne) może okazać się zbyt daleko idący186.

Po czwarte wreszcie, odnosząc się do ewentualnej argumentacji na popar-
cie proponowanych przepisów (a należy odnotować, że w uzasadnieniu projek-
tu –nadzwyczaj krótkim i niespełniającym wymogów art. 34 Regulaminu Sejmu 
– właściwie ich brakuje) wystarczy stwierdzić, że państwo dysponujące funkcją 
policyjną – i w jej ramach środkami przymusu bezpośredniego – nie musi dodat-
kowo demonstrować swojej nadrzędnej pozycji poprzez stanowienie norm dalece 
ograniczających legalne korzystanie z jednej z konstytucyjnych wolności. Wydaje 
się, że nadzór organu gminy oraz Policji nad przebiegiem zgromadzenia (art. 20), 
odpowiedzialność organizatora i przewodniczącego zgromadzenia (art. 19), a tak-
że sankcje prawnokarne za naruszenie rozmaitych dóbr prawnych (których nawet 
nie sposób w tym miejscu wymienić) w sposób adekwatny i wystarczający zabez-
pieczają interes publiczny. Projekt w zakresie jego art. 1 pkt 1 jest więc niezgod-
ny z wymogiem art. 31 ust. 3 Konstytucji, w myśl którego regulacja ustawowa 
ukierunkowana na ochronę wartości wymienionych w przepisie (w tym zwłaszcza 
na ochronę bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego) powinna być ko-
nieczna w demokratycznym państwie i nie może naruszać istoty wolności i praw187. 
W tym przypadku zarówno jedno, jak i drugie kryterium konstytucyjnej klauzuli 
proporcjonalności niewątpliwie nie zostało spełnione.

Oprócz omówionego uregulowania kolizji zgromadzeń podlegających ustawie 
i określonych w art. 2 pr. zgrom., nowelizacja będąca przedmiotem opinii ma rów-
nież na celu wprowadzenie nowej kategorii zgromadzeń publicznych, określonych 
mianem zgromadzeń organizowanych cyklicznie (tytuł rozdziału 3a, w dalszym 
ciągu używana będzie krótka nazwa „zgromadzenie cykliczne”). Jak wynika z pro-
jektowanego art. 26a ust. 1 pr. zgrom., które obejmuje defi nicję legalną projekto-
wanej instytucji prawnej, będzie chodziło o zgromadzenia spełniające następujące 
przesłanki:

186 Por. A. Wróbel, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Komentarz, t. I, Warszawa 2010, nrb. 128 do art. 11 i powołane tam orzeczenie ETPC 
z 7 października 2008 r. w sprawie skargi nr 10346/05 Éva Molnár przeciwko Węgrom; w orzecznictwie 
krajowym zob. wyrok TK z dnia 10 lipca 2008 r., P 15/08, OTK-A 2008/6, poz. 105.

187 Na bezwzględną konieczność poszanowania zasady proporcjonalności przez przepisy ograniczające 
wolność zgromadzeń zwracał kilkakrotnie uwagę Trybunał Konstytucyjny, zob. zwłaszcza wyrok TK 
z dnia 10 listopada 2004 r., Kp 1/04, OTK-A 2004/10, poz. 105.
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1) tożsamość organizatora i miejsca;
2) powtarzalność harmonogramu i porządku zgromadzenia co najmniej cztery 

razy w roku;
3) alternatywnie wobec pkt 1 i 2 wyżej:

a) odbywanie zgromadzenia raz do roku, w dniach świątecznych (świąt „pań-
stwowych i narodowych”), w jakiejkolwiek formie (a więc niekoniecznie 
jako zgromadzenie);

b) co najmniej trzyletnia historia takiego powtarzalnego zgromadzenia;
c) uczczenie istotnych wydarzeń narodowych (o jakimkolwiek charakterze, 

którego projekt jednak nie defi niuje, co budzi wątpliwości z punktu widze-
nia zasady określoności prawa wywodzonej z art. 2 Konstytucji).

Projekt wprowadza całkowicie inną – od ogólnie wyznaczonej przez ustawę – 
drogę prawną dotyczącą legalizacji zgromadzeń cyklicznych. Przed przejściem do 
dalszych uwag warto przypomnieć, że w przypadku zwykłych zgromadzeń publicz-
nych podlegających ustawie organizator każdorazowo, w określonym czasie przed 
danym wydarzeniem (nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowa-
ną datą wydarzenia – art. 7 ust. 1 pr. zgrom.) zgłasza dane zgromadzenie właściwemu 
organowi gminy, a ten ostatni może – także w określonym czasie oraz z oznaczonych 
w ustawie przyczyn – wydać decyzję zakazującą, od której organizator może się od-
wołać do sądu okręgowego orzekającego w trybie nieprocesowym.

W przypadku zgromadzeń cyklicznych ta już ustalona ustawowo i dość kla-
rowna droga postępowania zostaje jednak zmieniona. Zgodę na organizowanie (i to 
wielokrotnie według terminarza określonego przez organizatorów) zgromadzenia 
cyklicznego wydawać miałby – niejako „z góry” za cały okres przewidywanego 
odbywania tych zgromadzeń – wojewoda, a więc organ administracji rządowej, 
a nie organ gminy. Ukształtowanie drogi prawnej pozornie mogłoby być uważa-
na za kwestię mało znaczącą, ma jednak daleko idące konsekwencje, jeśli chodzi 
o konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, a także respektowanie innych, bar-
dzo ważnych norm konstytucyjnych.

I tak, w odniesieniu do art. 32 ust. 1 Konstytucji, zauważyć trzeba, że cyklicz-
ność jakiegoś zgromadzenia (a co do tej cechy normatywnej projektu wypadnie 
się jeszcze za chwilę szerzej wypowiedzieć) nie ma charakteru cechy różnicującej, 
która byłaby na tyle istotna, aby mogła posłużyć za podstawę innego traktowania 
organizatorów wydarzeń cyklicznych od niecyklicznych. Dla organizatorów tych 
pierwszych droga administracyjna poprzedzająca odbycie zgromadzenia będzie do 
pewnego stopnia ułatwiona, ponieważ nie będą oni musieli wielokrotnie ponawiać 
zgłoszenia, nazywanego w rozdziale 3a (zresztą, jak wskazuje lektura projektu – 
wcale nieprzypadkowo – „wnioskiem”, a nie „zawiadomieniem”, jak w art. 7 i nast. 
pr. zgrom.), lecz dysponując zgodą wojewody (którego właściwości miejscowej 
projekt nie określa, ale zapewne chodzi o wojewodę właściwego ze względu na 
miejsce zgromadzenia cyklicznego), będzie w stanie wielokrotnie powtarzać or-
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ganizację zgromadzenia. Wydając omawiany akt, wojewoda oceniać będzie (być 
może, bo przepisy nie wyrażają tego dość jasno) zagrożenie dla interesu publiczne-
go, zwłaszcza bezpieczeństwa osób i mienia, lecz co najwyżej globalnie w stosun-
ku do wszystkich przewidzianych w terminarzu zgromadzeń jednostkowych; to zaś 
sprawia, że ocena ta będzie w gruncie rzeczy nie tyle powierzchowna, co w ogóle 
nie będzie mogła być dokonana.

Z kolei z art. 26e pr. zgrom. w brzmieniu art. 1 pkt 5 projektu wcale nie wynika 
możliwość zastosowania przez jakiś organ (potencjalnie albo wojewodę, albo organ 
gminy, bowiem tego projekt nie precyzuje) art. 14 pr. zgrom. do odmowy odbycia 
jednostkowego zgromadzenia w ramach całego, już autoryzowanego cyklu, a tym 
bardziej do wydania zakazu organizacji zgromadzenia cyklicznego w przypadku, 
gdyby z biegiem czasu to cykliczne zgromadzenie przestało wykazywać cechy 
zgromadzenia pokojowego, a jego uczestnicy np. zaczęliby nawoływać do obalenia 
przemocą ustroju konstytucyjnego państwa, propagować totalitaryzm, wzywaliby 
do stosowania przemocy lub, co gorsza, przemoc taką zaczęli sami stosować. Kon-
stytucja w art. 57 chroni jedynie wolność zgromadzeń pokojowych188. Wojewoda 
tymczasem, jak przewiduje projekt w dodawanym art. 26c ust. 1 pr. zgrom., cofnie 
zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń tylko na wniosek organizatora albo 
jeżeli co najmniej dwukrotnie zgromadzenia jednostkowe nie odbędą się zgodnie 
z terminarzem. Jest to, oględnie mówiąc, regulacja dalece niewystarczająca w sto-
sunku do okoliczności możliwego do przewidzenia przez racjonalnego ustawodaw-
cę naruszania swobody zgromadzeń.

Dla kontrastu zauważyć należy, że tego swoistego uprzywilejowania będzie 
pozbawiony organizator wydarzenia nie mniej ważnego społecznie, ale organizo-
wanego albo nieregularnie, albo nawet regularnie powtarzalnego, lecz w odstępach 
czasu nieprzewidzianych normatywnie, np. dwa razy do roku albo raz na dwa lata. 
Będzie on za każdym razem przechodził procedurę autoryzacji przez organ gminy, 
który – skądinąd słusznie – będzie zobowiązany do badania, czy cel zgromadzenia 
in casu – a więc w okolicznościach danego, jednostkowego zgromadzenia – nie na-
ruszy np. wolności pokojowego zgromadzania się (art. 14 pkt 1 pr. zgrom.) lub jego 
odbycie nie zagrozi życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach 
(art. 14 pkt 2 pr. zgrom.). Tak więc już tylko z tego punktu widzenia projekt ustawy 
niewątpliwie narusza art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ ostentacyjnie wpro-
wadza głębokie i niczym niepoparte zróżnicowanie sytuacji prawnej organizatorów 
różnych rodzajów zgromadzeń podlegających jednej i tej samej ustawie. Zakaz 
arbitralnego różnicowania sytuacji prawnej adresatów norm prawnych stanowi tak 
elementarny kanon prawa państw prawnych, że nawet nie wymaga szczególnego 

188 Pojęcie to jest szeroko wyjaśnione w literaturze, zob. zwłaszcza J. Sułkowski, [w:] M. Safjan, L. Bosek 
(red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016, nrb 21–24 do art. 57.
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uzasadnienia. Na ten temat istnieją zresztą poważne opracowania doktrynalne, do 
których wystarczy w tym miejscu ogólnie odesłać189.

Na krytyczne uwagi zasługuje sam fakt rozgraniczenia kompetencji do kontro-
li zgromadzeń jednorazowych (organ gminy) i cyklicznych (wojewoda). Wypada 
podkreślić, że każdy organ władzy publicznej posiada właściwy mu cel prawnego 
istnienia, który poniekąd determinuje również jego pozycję prawną. Celem istnie-
nia organów gminy – jak i w ogóle instytucji samorządu terytorialnego – jest zaspo-
kajanie potrzeb lokalnej społeczności. Samorząd terytorialny realizuje, w ramach 
tej ogólnej klauzuli, liczne zadania określone w ustawach samorządowych. Konsty-
tucja RP w art. 163 przewiduje ogólnie, że samorząd terytorialny wykonuje zadania 
publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 
publicznych; w kontekście tego przepisu, w związku z art. 16 ust. 2 Konstytucji, 
mówi się niekiedy o zasadzie domniemania właściwości samorządu terytorialnego, 
a także odnajduje się związki z zasadą pomocniczości głoszącą, że „wspólnocie 
większej” nie należy powierzać tego, co może zrobić równie wydajnie „wspólnota 
mniejsza”190. W ramach zadań przypisanych ustawowo gminom jako ich zadania 
własne mieszczą się sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzy-
mania gminnego magazynu przeciwpowodziowego191. Regulacja prawa o zgroma-
dzeniach jest spójna z tym przepisem, ponieważ sprawy nadzoru organu gminy 
nad organizacją i przebiegiem zgromadzeń są siłą rzeczy sprawami lokalnymi (ze 
względu na skupienie uczestników na pewnym obszarze geografi cznym) i doty-
czą dokładnie zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Z jednej zatem 
strony organ gminy autoryzuje zgromadzenie, z drugiej zaś strony – nadzoruje je, 
co w sposób właściwy, bo racjonalny, alokuje pełnię kompetencji i odpowiedzial-
ności prawnej. Organ gminy jest przy tym w stanie zachować relatywnie dużą, 
na tle innych organów administracyjnych, bezstronność w sprawach zgromadzeń, 
gdyż nie ma ewidentnie żadnego interesu w określonym załatwieniu sprawy.

Porównując tę bardzo jasną sytuację „zwykłych” zgromadzeń publicznych ze 
zgromadzeniami cyklicznymi, trudno mieć wątpliwości, że dopiero co omówione 
przesłanki racjonalności projektowanych przepisów nie są w tym wypadku w ogóle 
spełnione. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn. zm.) 
wojewoda jest m.in. przedstawicielem Rady Ministrów oraz organem rządowej ad-
ministracji zespolonej w województwie (pkt 1 i 3). Jako taki, wojewoda przede 
wszystkim realizuje określoną politykę państwa. Wykonuje w terenie funkcje ad-

189 Zamiast wielu zob. M. Chmaj, Równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji, [w:] M. Chmaj (et al.), 
Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce: zasady ogólne, t. I, Kraków 2002, s. 126 i n.

190 W. Piątek, A. Skoczylas, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Komentarz…, nrb. 1 i 8 do art. 163.
191 Zob. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.).
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ministracyjne przypisane władzy wykonawczej, i to nie na szczeblu lokalnym, lecz 
regionalnym (całego województwa). Z ustawy wynika podległość wojewody Pre-
zesowi Rady Ministrów, który go zarówno powołuje i odwołuje (art. 6 ust. 1 ustawy 
o woj.), jak i kieruje jego działalnością (art. 8 ust. 1 ustawy o woj.). Z uwagi na 
zakres zależności wojewody od Prezesa Rady Ministrów jest niespecjalnie istot-
ne to, że działalność orzecznicza wojewody – polegająca na wydawaniu decyzji 
i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą – nie może być 
przedmiotem żadnych poleceń.

W związku z tym, co dotychczas napisano, należy zaznaczyć wyraźnie dostrze-
galną w przepisach art. 26a ust. 1 pr. zgrom. dodawanego przez art. 1 pkt 5 projek-
tu intencję stworzenia przepisów dla dwóch, konkretnych wydarzeń o charakterze 
cyklicznym. Biorąc to pod uwagę, należałoby odmówić omawianej części projektu 
charakteru projektu ustawy jako kategorii aktu normatywnego. Aktem takim jest bo-
wiem akt ustanawiający obowiązujące normy postępowania o charakterze ogólnym, 
ściśle abstrakcyjnym i generalnym, a więc normy prawne192. Odnośnie do tych cech 
aktu normatywnego wypada zauważyć, że nie spełnia kryteriów abstrakcyjności taka 
norma, która ulega skonsumowaniu w rezultacie jednorazowego użycia, lecz ma za-
stosowanie zawsze, ilekroć wystąpią przewidziane w niej okoliczności. Istotą norm 
ogólnych jest ich powtarzalność, wielokrotność zastosowania zgodnie z paremią ex 
his quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur193. W świetle 
powyższego można zakładać, że projekt został ułożony celowo tak, aby wojewodo-
wie wydali zgody tylko w dwóch, konkretnych przypadkach, a we wszystkich innych 
zgody tej odmówili. Jest to regulacja w gruncie rzeczy „jednorazowego użytku”. Pro-
jekt taki w najmniejszym stopniu nie spełnia wymagań zasady państwa „prawnego” 
wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. Narusza również nader jaskrawo zasadę równości 
wobec prawa, co jest zresztą jego ogólną cechą.

Gdyby jednak nawet dowodzić tego, że przepisy mogą być stosowane wie-
lokrotnie i nie będą faktycznie „skonsumowane” po udzieleniu przez wojewo-
dę tylko dwóch, wyżej wspomnianych zgód na zgromadzenia cykliczne, to i tak 
z pewnością będzie dochodzić do bardzo poważnych ograniczeń, a mówiąc wprost 
– naruszeń – wolności zgromadzeń z przyczyn formalnych. Główną i niejedyną 
tego przyczyną będą odstępstwa od ogólnych reguł autoryzowania zgromadzeń. 
Otóż art. 26b ust. 1 pr. zgrom. dodawany przez art. 1 pkt 5 opiniowanego projektu 
przewiduje – na użytek zgromadzeń cyklicznych – powrót do dawnego modelu 
(sprzed wejścia w życie obecnie obowiązującego prawa o zgromadzeniach) orzeka-
nia przez wojewodę aktem nie tylko negatywnym (o odmowie zgody na cykliczne 
organizowanie zgromadzeń), lecz również pozytywnym, tzn. o udzieleniu zgody. 
Przypomnieć wypada, że w ogólnym reżimie prawnym jest przewidziana zgoda 

192 Zob. m.in. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego na początku XXI w., Kraków 2004, s. 61.

193 Zob. postanowienie TK z dnia 26 października 2004 r., U 7/99, OTK 1999/7, poz. 170.
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dorozumiana organu gminy, natomiast decyzję wydaje się jedynie w razie zakazu 
odbycia zgromadzenia. Fakt wyjątkowo odmiennego zorganizowania prawnego 
procesu autoryzowania zgromadzeń przez organ władzy publicznej będzie mógł, 
zależnie od praktyki jego stosowania, stanowić dodatkowy czynnik dramatycz-
nie utrudniający konkurowanie ze sobą idei w przestrzeni publicznej oraz bardzo 
otwarcie faworyzujący ruchy i opinie charakterystyczne dla jednej, konkretnej stro-
ny różnego rodzaju sporów politycznych. Należy właściwie z góry zakładać, że 
zgoda ta – de facto uznaniowa, a to z uwagi przede wszystkim na swobodną ocenę 
przez wojewodę celu cyklicznego organizowania zgromadzeń – będzie odmawiana 
w przypadku wniosków podmiotów innych niż wyraźnie wskazane w poprzednim 
punkcie niniejszej opinii.

Warto być może przypomnieć w tym miejscu, iż władze publiczne mają ab-
solutny obowiązek zachować zasadniczą neutralność wobec celów zgromadzenia. 
Nie wolno im reglamentować korzystania przez obywateli z ich wolności poprzez 
dokonanie oceny, po co (w jakim celu) zgromadzenie się organizuje, zwłaszcza po 
to, aby zapobiec odbywaniu się zgromadzeń194. Racjonalny ustawodawca po prostu 
nie może tworzyć przepisów, które mają to spowodować, nie będąc świadomy, 
jakie to wywoła konsekwencje. Zawarcie w projekcie art. 26b ust. 1 pr. zgrom. by-
łoby chyba jednym z wyraźniejszych dowodów złej wiary projektodawców, która 
wyraża się w drastycznej instrumentalizacji prawa, i to akurat w obszarze wolności 
kluczowej dla dalszego utrzymania demokratycznego ustroju państwa195. Prawo tak 
stanowione nie może być dłużej nazywane prawem państwa leżącego w Europie, 
praworządnego ani demokratycznego. Narusza ono nie tylko art. 57 Konstytucji 
RP, ale obowiązujące Rzeczpospolitą prawo międzynarodowe.

Kończąc należy dodać jeszcze trzy kwestie.
Po pierwsze, jest rzeczą dyskusyjną przyznanie w nowym art. 14 pkt 3 (art. 1 

pkt 3 projektu) absolutnego pierwszeństwa zgromadzeniom organizowanym cy-
klicznie. Zarzuty dotyczące tego przepisu są właściwie te same, co w przypadku 
art. 2 ust. 2 pr. zgrom. w brzmieniu projektu (zob. poprzednią część opinii).

194 Zob. słuszną konstatację Naczelnego Sądu Administracyjnego w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 maja 
2006 r., I OSK 329/06, ONSAiWSA 2007/2, poz. 45, iż „…nie jest rolą ani organów administracji 
publicznej, ani sądów administracyjnych analizowanie, nienaruszających przepisów obowiązującego 
prawa, haseł, idei i treści, którym służyć ma zgromadzenie przez pryzmat własnych przekonań 
moralnych osób działających w imieniu organu administracji, czy też sędziów zasiadających w składzie 
orzekającym sądu, bądź też przekonań dominującej większości społeczeństwa. Dokonywanie bowiem 
takich zabiegów zniweczyłoby konstytucyjną wolność pokojowych zgromadzeń…”

195 Jeśli tak jest rzeczywiście – a na to niestety wygląda – oznacza to, że autorzy projektu nie biorą 
sobie do serca słów jednego z czołowych przedstawicieli nauki polskiego prawa świeckiego oraz 
kanonicznego, śp. ks. prof. dra hab. Remigiusza Sobańskiego, który słusznie uważał, iż „prawo to 
wartość. Tak było zawsze w Europie. Europa to kontynent, na którym «od początków» ceni się prawo. 
Wysoka ocena prawa jest charakterystyczna dla cywilizacji europejskiej”; R. Sobański, Prawo jako 
wartość, „Prawo Kanoniczne” 1999 (r. 42), nr 3–4, s. 11.
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Po drugie, w art. 26e pr. zgrom. następuje odesłanie do odpowiedniego stoso-
wania szeregu przepisów ustawy (zasadniczo już zresztą obowiązujących). Nieste-
ty, odesłanie do stosowania „odpowiedniego” jest najczęstszym powodem sporów 
o praktyczne rozumienie i stosowanie prawa już obowiązującego.

Po trzecie, ponieważ przygotowany projekt ma wejść w życie z dniem ogło-
szenia (art. 3 projektu) najpewniej po to, aby niemożliwe było jego jakiekolwiek 
zakwestionowanie przez dowolny organ wyposażony w legitymację wnioskową 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, szczególny sprzeciw musi wzbudzić chęć 
ustanowienia przepisu przejściowego art. 2 projektu, który z jednej strony, w myśl 
ust. 1, ma skutek retroaktywny (ustawa będzie już stosowana wobec konkuren-
cyjnych zgromadzeń niecyklicznych zgłoszonych wcześniej), z drugiej natomiast 
strony wyposażenie wojewody w możliwość zastępczego zarządzenia o zakazie 
zgromadzenia, gdyby organ gminy nie wydał decyzji o zakazie na podstawie – 
oczywiście retroaktywnego – art. 2 ust. 1 projektu. O drodze prawnej zaskarżenia 
tego aktu nie ma mowy, a szkoda, ponieważ określany jest on „zarządzeniem za-
stępczym”, zaczym chodziłoby chyba o wyręczenie organu gminy w wykonywaniu 
jego zadania własnego, jakim jest dbałość o porządek i bezpieczeństwo publiczne. 
Jest to konstrukcja wątpliwa, albowiem nie wiadomo nawet, jaka jest droga sądowa 
jego ewentualnej kontroli (przez sąd powszechny? Przez sąd administracyjny?).

Reasumując, opiniowany projekt ma wszelkie cechy prawa „stanu wyjątkowe-
go”, którego, o ile wiadomo, nikt w Polsce dotąd nie wprowadził zgodnie z art. 228 
i nast. Konstytucji. Skoro zaś w tej sytuacji nie stosuje się art. 233 ust. 1 Konsty-
tucji, oznacza to podjętą świadomie i oczywistą dla każdego prawnika próbę na-
ruszenia ładu konstytucyjnego, w szczególności art. 2 Konstytucji RP, w zakresie 
wyrażanej w niej zasady państwa „prawnego”.

Opiniowany projekt jako całość jest projektem antykonstytucyjnym i sprzecz-
nym z zasadami prawa międzynarodowego. Wielokrotnie narusza on: art. 2, art. 31 
ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 57, art. 163, art. 228 ust. 1 i art. 233 ust. 1 
Konstytucji RP oraz normy wiążące członka Rady Europy (art. 11 ust. 1 EKPC), 
a także wynikające z zobowiązań międzynarodowych Polski (art. 21 MPPOiP).

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiony do zaopiniowania projekt reguluje procedurę wniesienia i roz-
poznania wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej następujących osób 
objętych immunitetem procesowym (formalnym): Rzecznika Praw Obywatelskich 
(projektowane dodanie art. 7a-7g do ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich196), Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (projektowane dodanie 

196 Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1648, ze zm.; dalej powoływana jako „ustawa o RPO”.
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art. 18a-18f do ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli197), 
posłów i senatorów (projektowane zmiany art. 7b-7c oraz art. 10 ust. 6 ustawy 
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora198), Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: „GIODO”; projektowane dodanie 
art. 11b-11f do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych199), 
Prezesa Instytutu Pamięci (projektowane dodanie art. 14a-14f do ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu200) oraz Rzecznika Praw Dziecka (projektowane 
dodanie art. 7a–7g do ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka201).

De lege lata jedynie jedna spośród sześciu wyżej wymienionych ustaw obję-
tych projektem, mianowicie ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich, nie zawiera 
uregulowania kwestii immunitetu. Zakres immunitetu RPO jest natomiast uregu-
lowany w art. 211 Konstytucji RP. Podobnie konstytucyjnie zagwarantowany jest 
immunitet Prezesa NIK (art. 206 Konstytucji RP) oraz immunitet posła i senatora 
(art. 105 Konstytucji RP). Z kolei procedura wyrażenia zgody na pociągnięcie oso-
by objętej immunitetem formalnym do odpowiedzialności karnej jest uregulowana 
jedynie w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W pozostałych usta-
wach objętych opiniowanym projektem brak jest unormowań odnoszących się do 
uchylenia immunitetu.

Nie oznacza to jednak, że kwestia uchylenia immunitetu osobom, których do-
tyczy opiniowany projekt, pozostaje poza regulacją ustawową. Zgodnie z art. 13 
kodeksu postępowania karnego (dalej: „k.p.k.”), uzyskanie zezwolenia władzy, od 
którego ustawa uzależnia ściganie, należy do oskarżyciela. Nie budzi zatem wąt-
pliwości, że procedurę uchylenia immunitetu w sprawie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego wszczyna oskarżyciel publiczny, czyli prokurator, który 
stosowny wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności kar-
nej osób objętych opiniowanym projektem kieruje do Sejmu za pośrednictwem 
Prokuratora Generalnego. Taką procedurę kierowania wniosku o uchylenie immu-
nitetu reguluje obecnie jedynie ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
w art. 7b. W piśmiennictwie wskazuje się jednak na dopuszczalność analogiae 
legis i odpowiedniego stosowania uregulowań ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora do uchylenia immunitetu Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz 
innym podmiotom objętym opiniowanym projektem202. 

197 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1096; dalej powoływana jako „ustawa o NIK”.
198 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1605.
199 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135.
200 Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1075, ze zm.; dalej powoływana jako „ustawa o IPN”.
201 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2086; dalej powoływana jako „ustawa o RPD”.
202 Por. P. Chybalski, W sprawie trybu rozpatrywania wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do 

odpowiedzialności karnej Rzecznika Praw Obywatelskich, Przegląd Sejmowy 2008, nr 6, s. 225–229.
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Niewątpliwie istnieje potrzeba ustawowego uregulowania procedury uchyle-
nia immunitetu formalnego osobom objętym projektem203. Jednak zaproponowane 
w projekcie unormowania budzą zastrzeżenia. Projekt przewiduje powielenie pro-
cedury uchylenia immunitetu procesowego, uregulowanej obecnie w ustawie o wy-
konywaniu mandatu posła i senatora, we wszystkich pięciu zmienianych ustawach, 
przy wprowadzeniu jednak pewnych zmian do tej procedury. Najważniejszą z nich 
jest wskazanie Ministra Sprawiedliwości jako podmiotu, za pośrednictwem którego 
ma być składany wniosek o pociągnięcie osób objętych projektem do odpowiedzial-
ności karnej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Tymczasem obecnie 
obowiązująca ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora przewiduje złożenie 
wniosku o uchylenie immunitetu przez oskarżyciela w sprawie publicznoskargowej 
za pośrednictwem Prokuratora Generalnego (art. 7b ust. 1 wspomnianej ustawy). 
W opiniowanym projekcie nie proponuje się zmiany art. 7b ust. 1 ustawy o wykony-
waniu mandatu posła i senatora. W rezultacie projekt przewiduje, że wniosek o uchy-
lenie mandatu posła lub senatora będzie wnoszony do Sejmu za pośrednictwem Pro-
kuratora Generalnego, zaś wnioski o uchylenie mandatu pozostałych osób objętych 
projektem (czyli RPO, Prezesa NIK, GIODO, Prezesa IPN oraz RPD) będą składane 
do Marszałka Sejmu za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. 

W uzasadnieniu projektu nie wskazano żadnych argumentów na rzecz wypo-
sażenia Ministra Sprawiedliwości w kompetencję do przekazywania Marszałkowi 
Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu ww. podmiotów. Nie znajduje ona też żad-
nego racjonalnego uzasadnienia normatywnego, systemowego lub wsparcia w po-
glądach doktryny. W obecnie obowiązującym stanie prawnym organem upraw-
nionym do strzeżenia praworządności i czuwania nad ściganiem przestępstw jest 
prokuratura (art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze204). Zgodnie 
z art. 13 k.p.k. w zdecydowanej większości przypadków „oskarżycielem” upraw-
nionym do wystąpienia o uzyskanie zezwolenia stosownej władzy na ściganie jest 
właśnie prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie karne w sprawie pu-
blicznoskargowej205. Skoro zatem naczelnym organem prokuratury jest Prokurator 
Generalnym, to za jego pośrednictwem powinny być składane przez prokuratora 
wnioski o uchylenie immunitetu formalnego w sprawach o przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego. W uzasadnieniu projektu nie wskazano też, dlaczego 
wniosek o uchylenie immunitetu posłowi lub senatorowi ma być nadal przekazy-
wany za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, zaś wniosek o uchylenie im-
munitetu pozostałym osobom objętym projektem ma być wnoszony do Marszałka 
Sejmu za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. 

203 Na taką potrzebę wskazywano już w piśmiennictwie: P. Chybalski, W sprawie trybu…, s. 225.
204 Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599, ze zm. 
205 Por. rozważania na temat dopuszczalności uznania innego niż prokurator organu za podmiot upraw-

niony do wystąpienia z wnioskiem o uchylenie immunitetu: B. Janusz-Pohl, Immunitety w polskim 
postępowaniu karnym, Warszawa 2009, s. 263–266.
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W opiniowanym projekcie ani w jego uzasadnieniu nie wyjaśniono, jaki jest 
zakres uprawnień Ministra Sprawiedliwości jako organu, za pośrednictwem któ-
rego do Marszałka Sejmu mają być składane wnioski o uchylenie immunitetu. 
Niejasne jest, czy uprawnienia Ministra Sprawiedliwości ograniczają się jedynie 
do czynności kancelaryjnych, czy też może on wstępnie badać zasadność wnio-
sku i np. wstrzymać jego przekazanie do Marszałka Sejmu. Brak precyzyjnego 
określenia roli Ministra Sprawiedliwości budzi szczególne zastrzeżenia w stosun-
ku do procedury uchylenia immunitetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie 
z art. 210 Konstytucji RP, Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działal-
ności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedy-
nie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Jak słusznie podkreśla się 
w piśmiennictwie, konstytucyjne usytuowanie RPO jest bliższe sędziom niż par-
lamentarzystom, toteż immunitet RPO jest bliższy w swojej istocie immunitetowi 
sędziowskiemu a nie parlamentarnemu206. Wskazuje się też, że „sama niezależność 
od innych organów państwa oznacza zakaz tworzenia pomiędzy Rzecznikiem a in-
nymi organami więzi strukturalnych i funkcjonalnych, które mogłyby prowadzić do 
zależności Rzecznika od tych organów. Ograniczenie to nie dotyczy […] wypadków 
dopuszczanych przez samą Konstytucję lub ustanowionych w ustawach, ale w zgo-
dzie z zasadami konstytucyjnymi […]. Niezależność od innych organów oznacza, 
że żaden z nich nie może Rzecznikowi nakazać ani zakazać czegokolwiek, co mieści 
się w zakresie jego konstytucyjnych zadań i określonych ustawą kompetencji”207. 
Konstytucyjnie zagwarantowana niezależność RPO od władzy wykonawczej do-
starcza dodatkowego argumentu na rzecz wyposażenia Prokuratora Generalnego 
a nie Ministra Sprawiedliwości w kompetencję do pośredniczenia w przedkładaniu 
Marszałkowi Sejmu wniosku o uchylenie immunitetu RPO.

W projekcie przewidziano, że także wnioski o wyrażenie przez Sejm zgody 
na zatrzymanie lub aresztowanie RPO, Prezesa NIK, GIODO, Prezesa IPN oraz 
RPD mają być składane za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. Jednocześnie 
podobny wniosek dotyczący posła lub senatora będzie nadal składany za pośred-
nictwem Prokuratora Generalnego. W projekcie nie proponuje się bowiem zmiany 
art. 10 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła lub senatora. Z przyczyn wska-
zanych z punktach 5 i 6 powyżej należy krytycznie ocenić wyposażenie Ministra 
Sprawiedliwości w uprawnienie do pośredniczenia w przekazywaniu wniosków 
o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie ww. podmiotów. 

W projekcie przewiduje się, że osoba podlegająca ochronie immunitetowej bę-
dzie powiadamiana o terminie rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu. Po-
nadto we wszystkich zmienianych projektem ustawach wprowadza się następującą 

206 Tak: P. Chybalski, W sprawie trybu…, s. 227–228.
207 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r., K 35/09, OTK – A 2010, nr 8, 

poz. 77, pkt 2.1. uzasadnienia. Podobnie: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, Warszawa 2012, s. 1027–1028. 
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treść normatywną regulującą udostępnianie akt sprawy karnej organowi właści-
wemu do rozpatrzenia wniosku: „Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia 
wniosku […] sąd albo odpowiedni organ, przed którym toczy się postępowanie 
wobec Rzecznika [lub innego podmiotu korzystającego z ochrony immunitetowej] 
udostępnia akta postępowania.” Przewiduje się ponadto, że osoba objęta immu-
nitetem „przedstawia organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku […] wyja-
śnienia i własne wniosku208 w tej sprawie w formie pisemnej lub ustnej.” Niestety 
w żadnej z projektowanych procedur uchylenia immunitetu czy wyrażenia zgody 
na zatrzymanie lub aresztowanie osoby objętej ochroną immunitetową nie uregu-
lowano kwestii dostępu tej osoby do akt sprawy przedkładanych na żądanie organu 
właściwego do rozpoznania wniosku. Zacytowany powyżej przepis nie normuje 
bowiem dostępu do akt osoby chronionej immunitetem a jedynie udostępnienie akt 
organowi właściwemu do rozpatrzenia wniosku. 

W tym względzie należy zwrócić uwagę na orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego dotyczące realizowania prawa do obrony w toku procedury uchylenia im-
munitetu. W uzasadnieniu wyroku z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie K 38/03209 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że konstytucyjna zasada prawa do obrony nie 
znajduje zastosowania w procedurze uchylenia immunitetu posła lub senatora. 
Wskazał mianowicie, że „Zasada prawa do obrony ma tzw. charakter ogólnoproce-
sowy, albowiem – jak stanowi art. 42 ust. 2 Konstytucji – obowiązuje we wszystkich 
stadiach postępowania i – jak należy wnioskować – dotyczy wszystkich rodzajów 
postępowania karnego. Zdaniem Trybunału nie można więc zasady konstytucyjnej 
wskazanej jako wzorzec kontroli odnosić do tych etapów postępowania w sprawie 
pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej, które poprzedzają 
chwilę przedstawienia mu zarzutów, tj. wszczęcia przeciwko parlamentarzyście po-
stępowania karnego. Konstytucja wyraźnie określa, iż prawo do obrony przysługu-
je osobie, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne. Wyrażenie przez 
Sejm lub Senat zgody, o której mowa w art. 7c, jest warunkiem by parlamentarzy-
ście mogły zostać przedstawione zarzuty, ergo – by mógł uzyskać status podmiotu, 
któremu ustrojodawca przyznaje prawo do obrony […] Ponieważ postępowanie 
dotyczące uchylenia immunitetu parlamentarnego nie jest drogą urzeczywistniania 
norm prawa karnego materialnego, prawne standardy procesu karnego nie muszą 
w nim znajdować zastosowania”. (pkt 4.2. uzasadnienia). Jednak już w później-
szym orzeczeniu z dnia 28 listopada 2007 r. (K 39/07)210, dotyczącym procedury 
uchylenia immunitetu sędziego, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że „prawo do 
obrony przed postępowaniem karnym w konstytucyjnym znaczeniu dotyczy ‘wszel-

208 W projektowanych art. 7d ust. 6 ustawy o RPO, art. 11c ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, 
art. 14c ust. 6 ustawy o IPN oraz art. 7d ust. 6 ustawy o RPD użyto niepoprawnej gramatycznie formy 
„wniosku” zamiast „wnioski”.

209 OTK-A 2004, nr 10, poz. 104.
210 OTK-A 2007, nr 10, poz. 129.
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kich postępowań’, a więc brak jakichkolwiek podstaw do ścieśniającej wykładni, 
eliminującej postępowania wpadkowe czy przygotowawcze, o ile tylko są związane 
z wkroczeniem w zakres konstytucyjnych wolności i praw (art. 31 Konstytucji). Sko-
ro zatem immunitet ma genezę konstytucyjną i gwarantuje na tym poziomie jakiś za-
kres wolności od ingerencji państwa, przeto każdorazowe wkroczenie w ten zakres 
wolności (poprzez regulację ustawodawcy zwykłego) musi się wiązać z istnieniem 
prawa do obrony – dla podmiotu, którego sytuacja prawna w tym wypadku ulega 
pogorszeniu”. (pkt 11.2.1. uzasadnienia). 

W zacytowanym wyroku TK nie przesądził o niedopuszczalności odmowy 
udostępnienia akt osobie objętej procedurą uchylenia immunitetu. Wydaje się jed-
nak, że z uzasadnienia tego judykatu należy wywodzić obowiązek precyzyjnego 
uregulowania kwestii udostępnienia lub podstaw odmowy udostępnienia akt spra-
wy osobie podlegającej procedurze uchylenia immunitetu lub wyrażenia zgody na 
zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie. Jak już wskazano, zagadnienia tego 
opiniowany projekt nie reguluje.211 Tymczasem w uzasadnieniu projektu znalazło 
się stwierdzenie: „Jeżeli wniosek jest poprawny z punktu widzenia wymogów for-
malnych, Marszałek kieruje sprawę do rozpoznania właściwemu organowi, którego 
obowiązkiem jest poinformowanie osoby objętej immunitetem o terminie rozpa-
trzenia wniosku i udostępnia jej akta postępowania” [podkreślenie autora]. Wyda-
je się, że w tym obszarze słuszne założenie o potrzebie udostępnienia akt osobie 
objętej immunitetem, wskazane w uzasadnieniu projektu, nie zostało zrealizowane 
przez nadanie właściwej treści projektowanym przepisom. Pozytywnie należy przy 
tym ocenić wyraźne przesądzenie w projekcie, że benefi cjent ochrony immuniteto-
wej ma być „zawiadamiany o treści wniosku”. 

W uzasadnieniu projektu stwierdza się, że „Przepisy ustawy nowelizującej wpro-
wadzają zasadę wstrzymującą bieg okresu przedawnienia w postępowaniu karnym 
czynu objętego immunitetem w okresie korzystania z tego immunitetu”. W war-
stwie normatywnej projektu jest to zrealizowane przez wprowadzenie do wszystkich 
ustaw objętych opiniowaną nowelą następującej treści normatywnej zawartej obecnie 
w art. 7a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: „Przedawnienie w po-
stępowaniu karnym czynu objętego immunitetem nie biegnie w okresie korzystania 

211 Warto też wrócić uwagę na niejednoznaczność projektowanego art. 7d ust. 5 ustawy o RPO, 
powielonego następnie w innych ustawach objętych projektem. Projektowany przepis ma następujące 
brzmienie: „Na żądanie organu właściwego do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, sąd 
albo odpowiedni organ, przed którym toczy się postępowanie wobec Rzecznika udostępnia akta 
postępowania”. Jak należy się domyślać, zgodnie z założeniem projektodawcy, przepis ten ma mieć taką 
treść normatywną, jaką obecnie wyraża art. 7c ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
(niezmieniony opiniowanym projektem). Ten ostatni przepis stanowi: „Na żądanie organu właściwego 
do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, sąd albo odpowiedni organ, przed którym toczy 
się postępowanie wobec posła lub senatora, udostępnia akta postępowania.” Brak przecinka po słowie 
„Rzecznika” w projektowanym art. 7d ust. 5 ustawy o RPO powoduje, że jego treść normatywna 
pozostaje niejednoznaczna. Można ten przepis rozumieć i tak, że „akta postępowania udostępnia się 
wobec Rzecznika”. 



349

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

z immunitetu”. Trzeba podkreślić, że już obecnie na mocy ogólnego przepisu art. 104 
§ 1 kodeksu karnego „Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala 
na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak 
braku wniosku albo oskarżenia prywatnego.” Nie budzi przy tym wątpliwości, że 
immunitet formalny stanowi przeszkodę dla wszczęcia postępowania karnego prze-
ciwko osobie212. W orzecznictwie i piśmiennictwie są co prawda rozbieżności co do 
wyznaczenia momentu, od którego spoczywa termin przedawnienia karalności osoby 
chronionej immunitetem213, nie jest jednak tak, że dopiero projektowane przepisy 
„wprowadzają zasadę wstrzymania biegu okresu przedawnienia w postępowaniu 
karnym czynu objętego immunitetem”. W piśmiennictwie stwierdza się wręcz, że 
obecnie obowiązujący przepis art. 7a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i se-
natora „stanowi po prostu ustawowe superfl uum, w niczym niezmieniające treści 
normatywnej ustalonej na podstawie art. 104 KK”214. 

Podsumowując, sama inicjatywa ustawowego uregulowania procedury uchy-
lenia immunitetu przysługującego RPO, Prezesowi NIK, GIODO, Prezesowi IPN 
oraz RPD zasługuje na akceptację. Zastrzeżenia budzą jednak poszczególne roz-
wiązania prawne zaproponowane w projekcie. 

212 Por. m.in.: K. Banasik, Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim, 
Warszawa 2013, s. 332–357; M. Kulik, Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary 
w polskim prawie karnym, Warszawa 2014, s. 450–492. 

213 Rozbieżności zaistniałe w tym obszarze w orzecznictwie są przedmiotem wniosku Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego złożonego do Sądu Najwyższego w trybie art. 60 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym 
(sprawa I KZP 14/15).

214 M. Kulik, Przedawnienie…, s. 490.
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Opinie o projektach aktów prawnych 
dotyczących statusu funkcjonariuszy i pracowników 
służb i urzędów państwowych

Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw 

Na wstępie należy zakwestionować nadanie projektowi ustawy tak pośpiesz-
nego biegu legislacyjnego, że jego przedstawienie do zaopiniowania Sądowi Naj-
wyższemu zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym (jt.: Dz. U. z 2013, 
poz. 499 ze zm.) nastąpiło po przeprowadzeniu pierwszego czytania tego projektu 
w Sejmie. Przekazanie projektu do zaopiniowania było aktem wyłącznie formal-
nym. Sporządzenie i przedstawienie opinii przed rozpoczęciem prac legislacyjnych 
było niemożliwe. Szybkość, z jaką prowadzono dalsze prace legislacyjne, uniemoż-
liwiała przedstawienie opinii, która odpowiadałaby aktualnemu stanowi tych prac.

Powyższy projekt został wniesiony w dniu 15 grudnia 2015 r. Otrzymał numer 
druku sejmowego 119 i został niezwłocznie skierowany do pierwszego czytania 
na odbywającym się w tym czasie 5. plenarnym posiedzeniu Sejmu. Sejm na po-
siedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. zdecydował o uzupełnieniu porządku obrad 
o przeprowadzenie pierwszego czytania tego projektu bez zachowania terminu 7. 
dni od doręczenia posłom druku sejmowego nr 119. Pierwsze czytanie odbyło się 
na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia.

Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzyła projekt na posiedze-
niu w dniach 21 i 22 grudnia 2015 r. Projekt ustawy przedstawiony przez komisję 
zasadniczo różnił się od projektu pierwotnego i usuwał rozwiązania, które wzbudzały 
uzasadnione wątpliwości, czy są zgodne z Konstytucją RP (druk sejmowy nr 127).

Drugie i trzecie czytanie projektu ustawy odbyło się na 7. posiedzeniu Sejmu 
w dniach 29 i 30 grudnia 2015 r. W następstwie przyjęcia poprawek zgłoszonych 
przez Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość” została uchwalona ustawa, 
która przywracała kontrowersyjne rozwiązania pierwotnego projektu ustawy z ich 
uzupełnieniami.

Pismo zastępcy szefa Kancelarii Sejmu Adama Podgórskiego, nr GMS-
-WP-173-285/15, przedstawiające projekt ustawy do zaopiniowania Sądowi Najwyż-
szemu, ma datę 16 grudnia 2015 r. Pismo to wpłynęło do Sądu Najwyższego w dniu 
17 grudnia 2015 r., czyli w dniu, w którym zostało przeprowadzone pierwsze czytanie.

Nadanie projektowi ustawy niezwykle szybkiego biegu legislacyjnego wskazu-
je, że uznano, iż jest zbędne zasięganie opinii Sądu Najwyższego i rozpatrywanie 
uwag krytycznych, jeżeli byłyby zgłoszone.

Do sądów powszechnych i Sądu Najwyższego należy rozpatrywanie sporów ze 
stosunków pracy w służbie cywilnej. Spory te były rozpatrywane w różnych stanach 
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prawnych wskutek ciągłych zmian regulacji tych stosunków. Sąd Najwyższy, ko-
rzystając ze swego orzecznictwa, mógłby zgłosić uwagi, w których wskazałby, jakie 
wątpliwości prawne i konstytucyjne będzie mogła wywoływać projektowana ustawa, 
i przedstawić opinię dotyczącą tej ustawy z punktu widzenia orzecznictwa sądowego.

Ustawa, aby mogła być oceniona w sposób bezstronny i obiektywny musi być 
uprzednio poddana wykładni, aby uporządkować wprowadzone w niej zmiany 
i określić, na jakich zasadach i konstrukcjach prawnych się opierają.

Ustawa reguluje stosunki pracy pracowników zatrudnionych na wyższych sta-
nowiskach w służbie cywilnej i reguluje je w sposób całkowicie nowy, zrywający 
prawie wszystkie więzy tej regulacji z regulacjami szczególnymi zwartymi w tej 
ustawie i poddających tę grupę urzędników regulacjom kodeksu pracy dotyczącym 
stosunków pracy na podstawie powołania (art. 68 i n. k.p.).

Ten skutek został dokonany przy zastosowaniu następujących konstrukcji:
1. Zmieniono defi nicję pojęcia „członek korpusu służby cywilnej”(art. 3 pkt 3 

u.s.c.). W dotychczasowej defi nicji to pojęcie obejmowało dwie grupy osób zatrud-
nionych w korpusie służby cywilnej: urzędników, którymi były osoby zatrudnione 
na podstawie mianowania, oraz pracowników, którymi były osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę (tylko te dwie podstawy nawiązywania stosunków pra-
cy były stosowane do nawiązywania stosunków pracy. W nowej defi nicji pojęcie 
„członek korpusu służby cywilnej” obejmuje urzędników, pracowników i osoby 
zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

Poprzez zmianę defi nicji wyłączono zastosowanie do osób zatrudnionych na 
wyższych stanowiskach państwowych prawie wszystkich szczególnych regulacji 
dotyczących zarówno pracowników służby cywilnej, jak i urzędników.

Część przepisów, które miały zastosowanie do członków korpusu służby cy-
wilnej, zmieniono w ten sposób, że określenie „członek korpusu służby cywilnej” 
zamieniono na „urzędnik służby cywilnej i pracownik służby cywilnej”. Wskazana 
zmiana nie jest od razu widoczna, ponieważ została wprowadzona przez nadanie 
nowego brzmienia odpowiednim przepisom (np. art. 68 i 69 – zawieszenie w czyn-
nościach w związku toczącym się postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym).

Przepisy, w których występowały łącznie lub osobno określenia „urzędnik kor-
pusu służby cywilnej” i „pracownik korpusu służby cywilnej”, pozostały formalnie 
niezmienione, ale przez zmiany terminologiczne zmienił się ich podmiotowy za-
kres zastosowania. Nie mają one zastosowania do osób zatrudnionych na wyższych 
stanowiskach w służbie cywilnej. Te osoby nie są bowiem ani urzędnikami, ani 
pracownikami korpusu służby cywilnej. W ten sposób zostało wyłączone m.in. sto-
sowanie do omawianych osób przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.

Z niewielkim błędem można powiedzieć, że z zawartych w ustawie o służ-
bie cywilnej szczególnych regulacji praw i obowiązków pracowniczych do osób 
zatrudnionych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej mają zastosowanie 
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przepisy regulujące obowiązki pracownicze (art. 76–80 u.s.c.) oraz przepisy o wy-
nagrodzeniu (art. 85 i n. u.s.c.).

2. W nowym art. 53a u.s.c. zamieszczono regulację, zgodnie z którą powoła-
nie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej jest równoznaczne z nawiązaniem 
stosunku pracy na podstawie powołania rozumieniu przepisów Kodeks pracy. Do 
ustawy o służbie cywilnej została więc wprowadzona nowa podstawa nawiązania 
stosunku pracy – powołanie.

Z tego powodu, że ustawa nie zawiera żadnych regulacji szczególnych, wpro-
wadzających zmiany w stosunku do regulacji powołania w kodeksie pracy, to do 
stosunku pracy na podstawie powołania mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

Cechą podstawową stosunku pracy na podstawie powołania jest swoboda jego 
rozwiązania przez organ powołujący. Zgodnie z art. 70 § 1 k.p. pracownik zatrud-
niony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub 
w określonym terminie – odwołany z zajmowanego stanowiska. Odwołanie to jest 
równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę albo z rozwiązaniem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn wymienionych w art. 52 
lub 53 k.p. (art. 70 §§ 2 i 3 k.p.).

Do stosunku pracy na postawie powołania mają zastosowanie, zgodnie art. 69 
k.p., jeżeli przepisy oddziału kodeksu pracy o powołaniu nie stanowią inaczej, 
przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyłączeniem przepi-
sów regulujących:
1) tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę,
2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania o bez-

skuteczności wypowiedzenia i o przywróceniu do pracy.

3. W dotychczasowym stanie prawnym powierzanie wyższych stanowisk w służbie 
cywilnej następowało w ramach istniejącego stosunku pracy na podstawie mianowania 
lub umowy o pracę. Jeżeli takie stanowisko miało być powierzone osobie dotychczas 
niezatrudnionej w korpusie służby cywilnej, zawierało się z nią umowę o pracę. Powie-
rzenie i pozbawienie takiego stanowiska następowało w drodze czynności przeniesienia 
(art. 59 i art. 61 u.s.c.). Pozbawienie stanowiska mogło nastąpić, jeżeli przemawiały za 
tym „uzasadnione potrzeby urzędu lub interes służby cywilnej” (art. 61 ust. 1 u.s.c.).

W sytuacji, gdy powołanie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej stanowi 
podstawę nawiązania stosunku pracy, powstaje pytanie, co dzieje się z istniejącym 
stosunkiem zatrudnienia w korpusie służby cywilnej powstałym na podstawie umo-
wy o pracę lub mianowania. Jedyna logiczna odpowiedź, jaka by się nasuwała, jest 
taka, że ten stosunek ulega zakończeniu względnie przekształca się w stosunek na 
podstawie powołania.

W ustawie została jednak wprowadzona regulacja, zgodnie z którą urzędnikowi 
lub pracownikowi korpusu służby cywilnej udziela się urlopu bezpłatnego na czas 
powołania (nowy art. 53a u.s.c.).
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Konstrukcja, zgodnie z którą w jednym czasie można pozostawać w dwóch 
stosunkach pracy w korpusie służby cywilnej o różnych podstawach, jest w oczy-
wisty sposób prawnie wadliwa i niemożliwa do zastosowania. W obu stosunkach 
rodzaj pracy jest taki sam i obowiązki ciążące na członku korpusu służby cywilnej 
są podobne. Pozostawania w dwóch stosunkach o różnych podstawach w korpu-
sie służby cywilnej nie da się pogodzić m.in. z odpowiedzialnością dyscyplinarną. 
Urzędnik lub pracownik służby ponosi taką odpowiedzialność, a osoba zatrudniona 
na wyższym stanowisku w służbie cywilnej na podstawie powołania nie. Urlopo-
wanie nie wyłącza i nie może wyłączyć tej odpowiedzialności. Kara nałożona na 
pracownika lub urzędnika korpusu służby cywilnej nie mogłaby wywierać żadnego 
skutku na stosunek pracy na podstawie powołania. Można by mnożyć przykłady, 
które pokażą, że ta konstrukcja rodzi sprzeczności bardzo trudne do rozwiązania 
w drodze wykładni prawa.

Konstrukcja urlopu bezpłatnego na czas powołania byłaby poprawna prawnie, 
gdyby stanowiska, na których nawiązuje się stosunki pracy na podstawie powoła-
nia, były stanowiskami poza korpusem służby cywilnej.

Bez względu na to, jak sądy powszechne i Sąd Najwyższy zinterpretują prze-
pisy o urlopowaniu na czas powołania, rozpatrując spory, trzeba powiedzieć, że 
ustawa wprowadziła bardzo silne zróżnicowanie statusu prawnego osób zatrud-
nionych na wyższych zatrudnione stanowiskach w służbie cywilnej i pozostałych 
osób zatrudnionych w służbie cywilnej. Pracownicy zatrudnieni na wyższych sta-
nowiskach w służbie cywilnej na podstawie powołania są kategorią pracowników, 
którzy mogą być w każdym czasie pozbawieni stanowiska. Z tego punktu widzenia 
ich sytuacja prawna jest podobna do sytuacji osób zajmujących w administracji 
państwowej stanowiska o charakterze politycznym (ministrów, sekretarzy i podse-
kretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów).

Z wprowadzeniem regulacji obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywil-
nej na podstawie powołania w rozumieniu kodeksu pracy wiąże się uchylenie prze-
pisów ograniczających możliwość odwołania Szefa Służby Cywilnej (uchylenie 
art. 12 i 13 u.s.c.).

Następną zmianą w zasadach zatrudniania pracowników na wyższych stanowi-
skach w służbie cywilnej jest zniesienie prowadzenia naboru w drodze konkursów, 
a także uchylenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości o wolnych ta-
kich stanowiskach.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 ust. 1 u.s.c. każdy obywatel ma prawo do 
informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby 
cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.

Przepisy rozdziału 4, zatytułowanego „Wyższe stanowiska w służbie cywilnej” po 
wprowadzonych zmianach nie zawierają żadnych regulacji dotyczących procedury na-
boru. Trzeba zatem rozumieć, że określenie procedury naboru ustawodawca pozosta-
wia swobodnemu uznaniu organu powołującego w każdym poszczególnym wypadku. 
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Między zniesieniem konkursów a całkowitym odformalizowaniem procedury naboru 
i pozostawieniu jej swobodnemu uznaniu organu powołującego istnieje szereg rozwią-
zań pośrednich. Wprowadzania jakiegoś z takich rozwiązań nie rozważano.

Rozdział 4, jeżeli chodzi o nabór, zawiera tylko określenie organów dokonują-
cych powołań na poszczególne stanowiska oraz minimalnych wymagań kwalifi ka-
cyjnych, jakie musi spełniać kandydat, aby mógł zostać powołany. Wymagania te 
zostały obniżone w porównaniu z dotychczasowymi przez usunięcie wymogu posia-
dania określonego ogólnego stażu pracy i stażu pracy na stanowiskach kierowniczych 
w jednostkach sektora fi nansów publicznych (uchylenie pkt 4 i 5 w art. 53 u.s.c.).

Uporządkowany w przedstawiony wyżej sposób nowy stan prawny, jaki ma 
obowiązywać, gdy chodzi o zatrudnianie pracowników na wyższych stanowiskach 
w służbie cywilnej, uporządkowany w przedstawiony wyżej sposób, może zostać 
dopiero poddany ocenie walidacyjnej, czyli zgodności z normami Konstytucji RP, 
oraz ocenie, czy jest właściwy prakseologicznie do zapewnienia fachowego, spraw-
nego, neutralnego politycznie wykonywania zadań państwa przez służbę cywilną.

W pierwszej kolejności należy dokonać oceny, czy powołanie może być pod-
stawą nawiązywania stosunków pracy w korpusie służby cywilnej.

Korzystanie z powołania jako podstawy nawiązywania stosunków zatrudnienia 
w służbie państwowej nasuwa bardzo poważne zastrzeżenia z punktu widzenia ogól-
nych założeń i zasad, na jakich powinna opierać się regulacja prawa urzędniczego.

Instytucja powołania jako podstawy nawiązywania stosunków pracy na kie-
rowniczych stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej jest organicznie 
sprzeczna z zasadami zawodowego, politycznie neutralnego i stabilnego korpusu 
urzędniczego w administracji państwowej. Związana z powołaniem możliwość 
swobodnego odwołania urzędnika z zajmowanego stanowiska przez organ powołu-
jący jest zaprzeczeniem stabilności służby i zachowania przez urzędnika politycznej 
neutralności. Rozwinięcie w tym miejscu powyższego wątku nie jest tu możliwe. 
Wymagałoby bowiem przeprowadzenia bardzo szerokiego wywodu, odwołującego 
się do wypowiedzi doktryny polskiej i obcej z dziedziny prawa urzędniczego. Na-
wet pobieżne prześledzenie historii administracji i korpusu urzędniczego pokazuje, 
że swoboda nawiązywania i rozwiązywania stosunków służby prowadzi do poważ-
nych zakłóceń w sprawnym i fachowym wykonywaniu zadań państwa.

Stosowanie powołania jako podstawy zatrudnienia w administracji państwowej 
jest potrzebne i uzasadnione do obsadzania stanowisk o charakterze politycznym. 
Dokonanie podziału stanowisk w administracji państwowej na stanowiska o cha-
rakterze politycznym, które są obsadzane przez aktualnie rządzącą siłę polityczną, 
i stanowiska o charakterze urzędniczym, zajmowane przez neutralnie politycznych 
urzędników, jest w pewnym stopniu kwestią ocenną i następuje w regulacjach usta-
wowych. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca może dowolnie kształtować ten 
podział i przypisywać charakter polityczny stanowiskom, które nie są związane 
z uczestniczeniem w kształtowaniu polityki w danej dziedzinie.
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Swobodne uznanie organu powołującego w pozbawieniu kierowniczego stano-
wiska powoduje, że im większy krąg stanowisk kierowniczych będzie obsadzanych 
na podstawie powołania, tym większy będzie krąg urzędników bardzo podatnych 
na polityczne wpływy ze strony polityków.

W ukształtowanym przez ustawę modelu nawiązywania stosunków pracy na wyż-
szych stanowiskach kierowniczych w służbie cywilnej tracą przede wszystkim rację 
bytu stanowiska Szefa Służby Cywilnej i dyrektorów generalnych urzędów. Stanowi-
ska te zostały wprowadzone w roku 1996 (pierwsza ustawa o służbie cywilnej) wła-
śnie z myślą, aby stworzyć instytucjonalną barierę między politykami a urzędnikami.

W celu wszechstronnej oceny ustawy trzeba cofnąć się do momentu wprowa-
dzenia powołania jako podstawy nawiązania stosunku pracy w prawie pracy i jej 
celów, tj. do uchwalenia kodeksu pracy w 1974 r. W pierwotnym brzmieniu art. 68 
§ 1 k.p. była to podstawa nawiązania stosunku pracy z kierownikami i ich zastępca-
mi we wszystkich zakładach pracy z możliwością rozszerzenia jego zastosowania 
w drodze rozporządzenia na inne stanowiska kierownicze w zakładach pracy. Ta 
podstawa miała w szczególności szerokie zastosowanie do obsadzania stanowisk 
kierowniczych w urzędach państwowych i innych działań służby państwowej na 
mocy wydanego na podstawie art. 298 k.p. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwo-
wych (Dz. U. z 1974 r., nr 49, poz. 300). Rozporządzenie to w podobny sposób jak 
oceniana ustawa określało krąg stanowisk w administracji państwowej, na których 
następuje nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, pozostawiało swo-
bodnemu uznaniu organu powołującego wybór osoby zatrudnianej i określało mini-
malne wymogi kwalifi kacyjne do zatrudnienia. Z punktu widzenia warstwy czysto 
werbalnej przepisy tego rozporządzenia odnoszące się do stanowisk kierowniczych 
można by wstawić do ustawy w miejsce przepisów się w niej znajdujących.

Model stosunków zatrudnienia w administracji państwowej ukształtowany przez 
Kodeks pracy i rozporządzenie wzbudzał zastrzeżenia przedstawicieli doktryny pra-
wa, a w opracowaniach powstałych po zmianie ustrojowej w 1989 r., które omawiają 
zmiany prawa urzędniczego w Polsce, jest określany jako koniec tego prawa.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP korpus służby cywilnej działa w ad-
ministracji rządowej „w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronne-
go wykonywania zadań państwa”. Powołane postanowienie Konstytucji określa 
mają charakteryzować korpus służby cywilne. Ustawa ma stworzyć odpowiednie 
gwarancje prawne, aby korpus i zatrudnieni w nim urzędnicy mieli te cechy. Pod-
stawową gwarancją, która musi być zapewniona, jest to, że decyzje podejmowa-
ne w odniesieniu do urzędników, w szczególności nawiązywanie i rozwiązywanie 
stosunków pracy, będą opierały się na określonych przez prawo kryteriach i będą 
mogły być skutecznie kontrolowane przez sądy. Pozostawienie uznaniu organowi 
powołującemu swobodnego uznania w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków 
na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej tego warunku nie spełnia.
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Przedstawione wcześniej zarzuty w stosunku do korzystania powołania jako 
podstawy zatrudnienia w administracji państwowej dają się łatwo przełożyć na 
zarzuty niezgodności z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP regulacji ustawy, zgodnie 
z którymi osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej są zatrudniane 
na podstawie powołania.

Nową regulację naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej należy rozpa-
trywać i oceniać przede wszystkim z punktu widzenia jej zgodności z art. 60 Kon-
stytucji RP, który gwarantuje każdemu obywatelowi polskiemu korzystającemu 
z pełni praw publicznych prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych za-
sadach. Powyższe prawo, aby miało rzeczywistą treść, wymaga stworzenia w dro-
dze ustawowej gwarancji prawnych jego realizacji. Minimalną gwarancją prawną 
korzystania z tego prawa jest obowiązek ogłoszenia publicznego o wolnych stano-
wiskach. Ten wymóg został w ustawie zniesiony wraz ze zniesieniem konkursu.

Z art. 60 i art. 153 ust. 1 Konstytucji trudno byłoby zasadnie wywieść, że nabór 
pracowników na stanowiska w korpusie służby cywilnej ma się odbywać w drodze 
konkursu. Zniesienie konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie mo-
głoby być kwestionowane z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP, gdyby 
w miejsce konkursów zostały wprowadzona jakaś inna procedura dająca prawną 
gwarancję dostępu do wyższych stanowisk w służbie cywilnej na jednakowych 
zasadach.

Konstytucja w art. 60 wymaga bowiem, aby wybór spośród kandydatów osoby, 
która zostanie zatrudniona na wolnym stanowisku w służbie publicznej następował 
na podstawie obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów. Osoba, której odmówiono 
zatrudnienia, jeżeli wybór został dokonany z naruszeniem zasad równości dostępu, 
musi mieć też możliwość dochodzenia na drodze sądowej odpowiednich roszczeń 
odszkodowawczych. Bez spełnienia tych podstawowych warunków zasada równości 
dostępu do służby publicznej byłaby pozbawiona jakiejkolwiek treści merytorycznej.

Postępowanie konkursowe jest środkiem, który umożliwia pełną realizację za-
sady równego dostępu do służby publicznej, pod warunkiem że zostanie prawidło-
wo uregulowane.

Szczególnie krytycznie trzeba ocenić przepis przejściowy, który w założeniu 
jego projektodawców ma rozstrzygać kolizję międzyczasową dawnego i nowego 
prawa, zawarty w art. 6 ustawy. Do rozstrzygnięcia tej kolizji byłaby w zupełności 
krótka i zwięzła norma o następującej treści: „Z dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy dotychczasowe stosunki pracy na wyższych stanowiskach w służbie cywil-
nej stają się stosunkami pracy na podstawie powołania”.

Merytoryczna regulacja kolizyjna zawarta we wskazanym artykule jest wybit-
nie przekraczająca potrzebę rozwiązania rzeczywistej kolizji w czasie dawnego 
i nowego prawa. Zgodnie z tą regulacją stosunki pracy osób na wyższych stano-
wiskach w służbie cywilnej, wygasną z mocy prawa po upływie 30 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną zapropo-
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nowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia 
nowych warunków pracy lub płacy.

Powyższa regulacja może być zgodnie z regułami wykładni prawa rozumiana 
tylko w ten sposób, że skutek prawny w postaci wygaśnięcia stosunku pracy nastąpi 
po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli nie nastąpi zdarzenie prze-
ciwne temu skutkowi, czyli złożenie propozycji kontynuacji tego stosunku. Złoże-
nie lub niezłożenie tej propozycji jest pozostawione swobodnemu uznaniu organu 
powołującego. Działanie lub zaniechanie podmiotu, który jest uprawniony do zło-
żenia propozycji, podlegają kontroli sądowej tylko w granicach klauzuli generalnej 
nadużycia prawa (w terminologii prawa administracyjnego – nadużycia władzy).

Niniejsza opinia została ograniczona do podniesienia zastrzeżeń w stosunku 
do regulacji mających podstawowe znaczenie dla kształtu prawa stosunków pracy 
w służbie cywilnej. Te zastrzeżenia są wystarczające do tego, aby wysoce krytycz-
nie ocenić ustawę.

Opinia o poselskich projektach ustaw 
o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Przedstawiona opinia ogranicza się do części projektowanych ustaw, które re-
gulują stosunki zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy tych 
ustaw tylko we wskazanych częściach będą stosowane przez sądy powszechne oraz 
Sąd Najwyższy.

W projektowanej ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej nader niejasno 
rysuje się podział stanowisk, które mają być zajmowane przez pracowników i przez 
funkcjonariuszy. Tworzy się bowiem w ramach Krajowej Administracji Skarbowej 
Służbę Celno-Skarbową, która nie ma żadnej wyodrębnionej, hierarchicznie upo-
rządkowanej struktury organizacyjnej. Jedynym wyznacznikiem przynależności do 
Służby Celno-Skarbowej jest pozostawanie w administracyjnoprawnym stosunku 
służby, czyli bycie funkcjonariuszem. Przepis art. 1 ust. 2 projektowanej ustawy 
stanowi, że „W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jed-
nolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze Służby Celno-Skar-
bowej, zwani dalej «funkcjonariuszami»”.

Powyższe określenie Służby Celno-Skarbowej jest niepoprawne z punktu wi-
dzenia tworzenia i defi niowania jakichkolwiek struktur organizacji administracji 
państwowej. Nie można bowiem zasadnie mówić o utworzeniu określonej formacji, 
która nie ma żadnych wyodrębnionych zadań oraz ukształtowanej hierarchicznie 
struktury organizacyjnej, a tylko jest grupą osób, które łączy jedynie to, że podsta-
wę ich zatrudnienia stanowi administracyjnoprawny stosunek służby. Projektowana 
ustawa nie pozwala określić podstawowego dla istnienia Służby Celno-Skarbowej 
elementu, czyli stanowisk, na jakich są zatrudnieni funkcjonariusze. Te stanowiska 
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mają być dopiero ustalone w akcie wykonawczym do ustawy — rozporządzeniu 
wydanym przez ministra właściwego do spraw fi nansów publicznych na podstawie 
art. 188 ust. 2 projektowanej ustawy. Na marginesie należy zaznaczyć, że wytyczne 
do wydania tego rozporządzenia są bardzo lakoniczne i ogólnikowe. Nie spełniają 
one ustanowionego w art. 92 ust. 2 Konstytucji RP wymogu, że upoważnienie do 
wydania rozporządzenia powinno zawierać wytyczne dotyczące treści aktu.

Nie jest możliwe przeniesienie do projektowanej ustawy o Krajowej Admini-
stracji Skarbowej obecnie obowiązujących regulacji dotyczących stosunków służ-
by funkcjonariuszy, które są zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 
Celnej (jt.: Dz. U. z 2015 r., poz. 990, ze zm.), bez zachowania wyodrębnienia 
zadaniowego i organizacyjnego projektowanej Służby Celno-Skarbowej.

Zapewnienie jednolitości strukturalnej Krajowej Administracji Skarbowej wy-
magałoby w ogóle rezygnacji z administracyjnoprawnych stosunków służby jako 
podstawy zatrudnienia w tej administracji. Można w uzupełnieniu dodać, że w admi-
nistracji celnej do 1999 r. nie występowały administracyjnoprawne stosunki służby. 
Urzędnicy administracji celnej, zwani funkcjonariuszami, byli zatrudniani w ramach 
stosunków pracy na podstawie mianowania (zob.: ustawę z dnia 16 września 1982 r. 
o pracownikach urzędów państwowych, Dz. U. z 1982 r., nr 31, poz. 214, a także 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych 
praw i obowiązków urzędników administracji celnej, Dz. U. z 1983 r., nr 5, poz. 34).

Koncepcja jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej, w której podstawą za-
trudnienia są wyłącznie stosunki pracy, teoretycznie jest także możliwa do przyjęcia.

Podstawowy zarzut w stosunku do projektowanej ustawy polega na braku kon-
cepcji uregulowania stosunków zatrudnienia w administracji skarbowej. Projek-
todawcy chcą utrzymać administracyjnoprawne stosunki służby w administracji 
celnej, nie wyodrębniając jej organizacyjnie i zadaniowo w ramach Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej, co jest niemożliwe i prowadzi do regulacji całkowicie nie-
spójnej i wywołującej szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Nieprawidłowa jest też prawna klasyfi kacja osób zatrudnionych w Krajowej 
Administracji Skarbowej, zawarta w art. 141 ust. 1 projektowanej ustawy. Zgod-
nie z tym przepisem w jednostkach organizacyjnych KAS mogą być zatrudnieni: 
1) członkowie korpusu służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (jt.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, ze zm.), 2) pra-
cownicy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (jt.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.), 3) pracownicy, do których stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
(jt.: Dz. U. z 2013 r., poz. 269, ze zm. oraz pełnić służbę funkcjonariusze.

Przedstawiona klasyfi kacja nie odpowiada przede wszystkim strukturze źródeł 
prawa pracy. Kodeks pracy jest aktem powszechnym, mającym zastosowanie do 
wszystkich pracowników i pracodawców (art. 1 k.p.). Przepis art. 5 k.p. stanowi, 
że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szcze-
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gólne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. 
Nie jest więc możliwe i poprawne wyodrębnienie kategorii „pracowników, do któ-
rych stosuje się Kodeks pracy”. Można tylko mówić o grupach pracowników, do 
których mają zastosowanie regulacje szczególne. Te regulacje szczególne określają 
zarówno podmiotowy zakres swojego zastosowania, jak również zakres odstępstw 
od regulacji powszechnych zawartych w Kodeksie pracy.

W administracji publicznej regulacje szczególne obejmują tylko pewien krąg 
stanowisk, które mają charakter urzędniczy. W administracji publicznej zatrudniani 
są także pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi, np. kierowcy, sprzą-
taczki, którzy nie należą do korpusu pracowników służby publicznej w ścisłym 
znaczeniu, gdyż ich praca niczym nie różni się od pracy u innych pracodawców.

Umieszczenie w klasyfi kacji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej 
niepoprawnej kategorii „pracowników, do których stosuje się Kodeks pracy” ma 
ten skutek, że do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i ob-
sługi będą miały zastosowanie wszystkie przepisy ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej, w których jest mowa ogólnie o pracownikach. Zostaną oni więc obję-
ci szczególnymi regulacjami tej ustawy, np. obowiązkiem składania oświadczeń 
majątkowych. Projektodawcy ustawy, wymieniając omawianą kategorię pracowni-
ków, jak się wydaje, nie wzięli pod uwagę tego skutku.

W projektowanej ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej poważne zastrzeżenia nasuwają przepisy przejściowe, które doty-
czą dotychczasowych stosunków pracy i stosunków służby w administracji skarbowej 
i celnej (art. 165 i nast. projektowanej ustawy). Te stosunki stają się wprawdzie z mocy 
prawa odpowiednio stosunkami pracy lub stosunkami służby w Krajowej Administracji 
Skarbowej, ale ich trwanie jest uzależnione od złożenia przez właściwy organ pisemnej 
propozycji nowych warunków pracy lub służby. W razie niezłożenia takiej propozycji 
lub jej nieprzyjęcia przez pracownika lub funkcjonariusza stosunki te wygasną.

Zastosowanie przedstawionej konstrukcji wygaśnięcia stosunków pracy i sto-
sunków służby w razie niezłożenia pisemnej propozycji nowych warunków pracy 
i służby prowadzi do destabilizacji trwałości tych stosunków. Złożenie lub niezło-
żenie tej propozycji jest pozostawione swobodnemu uznaniu organu dokonujące-
mu czynności prawnych w stosunkach pracy lub stosunkach służby. Działanie lub 
zaniechanie podmiotu, który jest uprawniony do złożenia propozycji, podlegają 
kontroli sądowej tylko w granicach klauzuli generalnej nadużycia prawa (w termi-
nologii prawa administracyjnego – nadużycia władzy).

Dotychczasowe stosunki pracy i stosunki służby po ich przejęciu przez nowo 
utworzone jednostki Krajowej Administracji Skarbowej powinny podlegać rozwią-
zaniu w drodze wypowiedzenia, jeżeli w następstwie zmian organizacyjnych ich 
kontynuacja nie byłaby możliwa.

Projektowane ustawy trudno jest opiniować bez uwzględnienia krytycznych uwag 
do wprowadzonych wcześniej zmian w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 
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cywilnej, przedstawionych w opinii Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2016 r. o po-
selskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych 
ustaw (BSA III-021-525/15). Projektowane ustawy są bowiem kontynuacją procesu 
rozszerzania kręgu stanowisk w administracji publicznej, których obsadzanie jest pozo-
stawione swobodnemu uznaniu kompetentnych organów władzy publicznej.

Zasada swobodnego obsadzania stanowisk urzędniczych w administracji pu-
blicznej jest organicznie sprzeczna z zasadami zawodowego, politycznie neutralne-
go i stabilnego korpusu urzędniczego w administracji państwowej.

Przedstawione wyżej zastrzeżenia są wystarczające do sformułowania wyso-
ce krytycznej opinii do projektowanych ustaw. Podstawową i nieusuwalną wadę 
przedstawionych projektów ustaw stanowi to, że regulacja stosunków pracy i sto-
sunków służby w Krajowej Administracji Skarbowej nie opiera się na zasadach, 
jakim powinny odpowiadać stosunki zatrudnienia w administracji państwowej.

W zakończeniu należy ponadto zaznaczyć, że uzasadnienia projektów ustaw 
praktycznie ograniczają się do przedstawienia treści proponowanych regulacji. Unie-
możliwia to poznanie podstawowych założeń, na jakich projektodawcy oparli te re-
gulacje. Przedstawione projekty ustaw nie mają zatem w istocie rzeczy uzasadnienia.

Przedstawione projekty ustaw nie powinny stać się przedmiotem dalszych prac 
legislacyjnych.

Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Podstawowym celem opiniowanego projektu jest „wprowadzenie rozwiązań za-
pewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związa-
nych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń 
emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa 
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” (s. 1 uzasadnienia). 
Podobne zamierzenie było realizowane na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnych żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojsko-
wego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
(Dz. U. poz. 145 – dalej jako ustawa z 2009 r.). W ocenie projektodawców przyjęte 
wówczas rozwiązania „nie okazały się w pełni skuteczne, gdyż cel tej ustawy nie 
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został osiągnięty w zakładanym zakresie” (s. 1 uzasadnienia). Ustawa z 2009 r. była 
przedmiotem oceny przez Trybunał Konstytucyjny (wyr. z dnia 24 lutego 2010 r., 
K 6/09), który w zakresie niedotyczącym członków Wojskowej Rady Ocalenia Na-
rodowego nie dopatrzył się niezgodności z ustawą zasadniczą. Także Sąd Najwyższy 
w uchwale z dnia 3 marca 2011 r., II UZP 2/11 (OSNP 2011 nr 15–16, poz. 210) przy-
jął, że za każdy rok pełnienia służby w latach 1944–1990 w organach bezpieczeń-
stwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy lustracyjnej, emerytura – stosownie 
do art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy – wy-
nosi 0,7% podstawy jej wymiaru, co oznacza, że wysokość emerytury wyliczanej 
za okresy pełnienia takiej służby może być niższa od 40% podstawy wymiaru tego 
świadczenia. Brak możliwości kwestionowania zmiany dokonanej ustawą z 2009 r. 
potwierdził również Europejski Trybunał Praw Człowieka, Czwarta Sekcja w spra-
wach połączonych nr 15189/10, 16970/10, 17185/10, 18215/10, 18848/10, 19152/10, 
19915/10, 20080/10, 20705/10, 20725/10, 21259/10, 21270/10, 21279/10, 21456/10, 
22603/10, 22748/10 i 23217/10, C. i inni przeciwko Polsce z dnia 14 maja 2013 r. 
ETPCz uznał, że redukcja uposażenia emerytalnego byłych funkcjonariuszy komu-
nistycznej Służby Bezpieczeństwa nie nałożyła na tę grupę emerytów nadmiernego 
obciążenia ani nie pozbawiła ich środków do życia, a zatem nie można mówić o na-
ruszeniu prawa do poszanowania własności skarżących. 

Respektując powyższe rozstrzygnięcia, należy jednak – podobnie zresztą, jak 
czynił to Sąd Najwyższy w odniesieniu do projektu ustawy z 2009 r. (BSA III-021-
202/08) oraz projektu poselskiego Klubu Polskiego „Solidarna Polska” z 2014 r. 
(BSA III-021-456/13) – zgłosić do opiniowanej nowelizacji następujące zastrzeżenia. 

SN w pełni podziela stanowiska, jakie zostały przedstawione w 6 zdaniach od-
rębnych do wyroku TK z dnia 24 lutego 2009 r. (K 6/09). Warto zarazem zwrócić 
uwagę na okoliczność niejednomyślności podjęcia wyroku w sprawie K 6/09, gdyż 
ma to zasadnicze znacznie przy ocenie projektowanej ustawy, zwłaszcza w zakre-
sie, w jakim powiela ona rozwiązania z ustawy z 2009 r. Podstawowa kontrowersja 
związana jest z konstrukcją przyjętą w proponowanym art. 15b ustawy z dnia 18 lu-
tego 1994 r. zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (j.t. Dz. U. 
z 2016 r., poz., 708 ze zm.; dalej jako u.z.e.f.). W przepisie tym obniża się wskaźnik 
podstawy wymiaru emerytury (renty) za każdy rok pełnienia służby w tych organach 
z 2,6% do 0,6% (ustawa z 2009 r. obniżała ten wskaźnik do poziomu 0,7%). Wynika 
to z przyjętego założenia, że prawa emerytalne (rentowe) zostały nabyte niesłusznie 
z punktu widzenia aktualnej oceny działalności instytucji i formacji wymienionych 
w art. 13b projektu. W ocenie Projektodawców, ma być to sposób na usunięcie nie-
sprawiedliwości społecznej, jaka związana jest z pobieraniem (nabyciem) świadczeń 
przez osoby pełniące służbę w tych organach przed 31 lipca 1990 r. 
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Z takim twierdzeniem nie można się jednak zgodzić. System emerytalny (ren-
towy) oraz kształtowane w jego ramach uprawnienia emerytalne (rentowe) nie 
mogą być instrumentem prowadzenia polityki represyjnej przez Państwo. Oznacza 
to, że służba w określonej instytucji czy formacji nie może być uznana za samo-
dzielne i wyłączne kryterium różnicowania wysokości emerytalnych (rentowych) 
uprawnień. Tym bardziej nie może być rodzajem kary, a zarazem formą odpowie-
dzialności zbiorowej. W przypadku funkcjonariuszy służb mundurowych istnieje 
prawna możliwość pozbawienia ich prawa do świadczenia na podstawie art. 10 
u.z.e.f. Według powołanego przepisu prawo do zaopatrzenia emerytalnego na pod-
stawie u.z.e.f. nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, 
ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czyn-
ności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za 
przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczo-
no prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby. 
W takim przypadku emeryt lub rencista nabywa prawo do świadczeń pieniężnych 
z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, jeśli spełnia warunki określone w usta-
wie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze zm. – dalej jako ustawa emerytalna). 
Konsekwencją skazania jest zatem przeliczenie emerytury na zasadach obowiązu-
jących w powszechnym systemie emerytalnym pracowników. Oznacza to, że okres 
służby traktowany jest jako okres składkowy, podobnie jak czas wykonywania pra-
cy (zatrudnienia). Za każdy rok stażu pracy przyjmuje się zatem wskaźnik 1,3% 
bądź też dochodzi do „przeliczenia” stażu pracy na kapitał początkowy i składkowy 
(dla tzw. młodszych ubezpieczonych). W obu przypadkach okres służby traktuje się 
jednak, jak zwykły okres pracy (okres składkowy), a nie jak okres nieskładkowy, 
który akurat w ustawie emerytalnej wynosi 0,7%. W tym świetle proponowane 
obniżenie wskaźnika z 2,6% do 0,6% prowadzi do uznania służby jako okresu, 
w którym praca nie była w ogóle wykonywana.

Podkreślić w tym miejscu trzeba, że nawet obecnie nie uznaje się pracy w daw-
nych służbach mundurowych za nielegalną i zalicza się ją do emerytalnego stażu 
pracy. Dotyczy to również tzw. pracowników cywilnych instytucji i formacji wy-
mienionych w art. 13b projektu. Tymczasem kontrolowana ustawa nie wprowadza 
przeniesienia z reżimu mundurowego do reżimu powszechnego. Ustanawia bowiem 
reżim specjalny, bardziej rygorystyczny. Okres indywidualnej pracy (w obojętnym 
charakterze i na obojętnych stanowisku) w latach 1944–1990 w ustawowo wskaza-
nych instytucjach traktuje się bowiem gorzej od okresu nieskładkowego w systemie 
FUS. Innymi słowy, bardziej korzystne dla emerytów (rencistów) byłoby skazanie 
wyrokiem karnym za przestępstwo umyślne, gdyż osoby te – z punktu widzenia za-
sad ustalania świadczeń do emerytury – byłyby w zdecydowanie lepszej sytuacji, ani-
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żeli te, które przestępstwa nie popełniły. Trzeba także pamiętać o tych osobach, które 
w trakcie służby, ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, w ogóle 
nie wykonywały żadnych czynności (ani nawet nie miały takiej możliwości), które 
można byłoby zakwalifi kować do kategorii czynności represyjnych (oprawczych, 
zbrodniczych etc. związanych z funkcjonowaniem w okresie PRL aparatu represji), 
jak również o tych którzy przeszli tzw. pozytywną weryfi kację. 

Warto przypomnieć, że do przeprowadzenia „postępowań kwalifi kacyjnych” 
funkcjonariuszy likwidowanej SB, Rada Ministrów powołała (na podstawie uchwały 
nr 69) Komisję Kwalifi kacyjną do Spraw Kadr Centralnych i wojewódzkie komisie 
kwalifi kacyjne. Zadaniem tych komisji było przeprowadzenie postępowania kwalifi -
kacyjnego oraz formułowanie opinii w sprawie kandydatów ubiegających się o przy-
jęcie do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub innej jednostce organizacyj-
nej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo o zatrudnienie w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, na podstawie wniosku kandydata, dotychczasowych doku-
mentów osobowych i dotyczących przebiegu służby oraz innych przedstawionych jej 
dokumentów (§ 5–6 uchwały). Komisje mogły również przeprowadzić z kandydatem 
rozmowę uzupełniającą z własnej inicjatywy lub na wniosek kandydata (§ 7 ust. 1 
uchwały). Wojewódzkie komisje kwalifi kacyjne wydawały pozytywną opinię o kan-
dydacie w razie stwierdzenia, że odpowiada on wymogom przewidzianym dla funk-
cjonariusza danej służby lub pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, okre-
ślonym w ustawie oraz powzięcia przekonania, że posiada on kwalifi kacje moralne 
do pełnienia służby, zwłaszcza gdy: 1) w toku dotychczasowej służby nie dopuścił się 
naruszenia prawa, 2) wykonywał swoje obowiązki służbowe w sposób nie narusza-
jący praw i godności innych osób oraz 3) nie wykorzystywał stanowiska służbowego 
do celów pozasłużbowych (§ 8 ust. 1 uchwały).

Przeprowadzona weryfi kacja miała zatem na celu nie tylko ocenę przydatności 
funkcjonariusza do służby w demokratycznej Polsce, ale także ocenę jego dotych-
czasowej służby w Polsce komunistycznej, również w płaszczyźnie moralnej. Tym 
samym zweryfi kowanie a następnie ponowne zatrudnienie byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa PRL, stanowiło swoiste oświadczenie, wydane w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej przez organy władzy publicznej, iż będą oni traktowa-
ni w taki sam sposób jak pozostali funkcjonariusze służb powstałych po 1990 r. 
W tym świetle radykalne obniżenie świadczeń emerytalnych tych funkcjonariuszy 
stanowi niedotrzymanie zobowiązań ze strony państwa wobec tych funkcjonariu-
szy, przez co niewątpliwie dochodzi do naruszenia zasady zaufania do państwa 
i stanowionego prawa (art. 2 Konstytucji RP). 

Szczególny problem dotyczy również zgodności projektowanej regulacji z zasa-
dą ochrony praw nabytych, wywodzonej z zasady państwa prawnego (art. 2 Konsty-
tucji RP). Można byłoby sądzić, że to właśnie ta zasada stanowi normatywną pod-
stawę omawianej propozycji, ponieważ w świetle orzecznictwa zasada ochrony praw 
nabytych nie ma zastosowania do praw nabytych niesłusznie lub niegodziwie, a także 
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praw niemających oparcia w założeniach obowiązującego w dacie orzekania porząd-
ku konstytucyjnego (zob. np. orzeczenie z 11 lutego 1992 r., sygn. K 14/91, OTK 
w 1992 r., cz. I; wyrok z 23 listopada 1998 r., sygn. SK 7/98, OTK ZU nr 7/1997, 
poz. 114; wyrok z 22 czerwca 1999 r., sygn. K 5/99, OTK ZU nr 5/1999, poz. 100; 
wyrok z 20 grudnia 1999 r., sygn. K 4/99, OTK ZU nr 7/2000, poz. 165 i wyrok 
z 13 stycznia 2006 r., sygn. K 23/03, OTK ZU nr 1/A/2006, poz. 8). Rozumowanie 
takie oparte byłoby na założeniu, że skoro służba w organach (podmiotach) wskaza-
nych w art. 3 projektu miała charakter nieakceptowalny z punktu widzenia aktualnej 
oceny tych organów, to osoby, które pełniły służbę w tych organach korzystają z eme-
rytalnych uprawnień w sposób niesłuszny (niesprawiedliwy). 

Założenie takie jest błędne. Niewątpliwie słuszność (sprawiedliwość społecz-
na) traktowana jest jako źródło i postulat działalności prawodawczej. W postaci 
stanowionych norm generalno-abstrakcyjnych wyraża się bowiem poglądy podzie-
lane społecznie, przynajmniej z punktu widzenia podmiotów sprawujących wła-
dzę. W tym świetle aspekt słusznego nabycia prawa odnosi się do obowiązujących 
przepisów, które, na przykład, ze względu na istotne przemiany społeczno-gospo-
darcze, odmienną od dotychczasowej ocenę stosunków społecznych regulowanych 
prawnie, czy też inne względy należałoby uznać za wymagające zmiany. Stąd też 
zagadnienie „praw słusznie nabytych”, w szczególności w aspekcie zasady ochrony 
praw nabytych odnosi się do oceny określonych przepisów prawnych, wysławia-
jących przesłanki nabycia i realizacji określonych uprawnień, które z powyższych 
względów uznajemy aktualnie za niesłuszne, a zatem wymagające zmiany. Chociaż 
więc względy słuszności norm prawnych nie są przywoływane jako podstawowe 
kryterium ich obowiązywania, oceny na temat tego, co jest słuszne odgrywają istot-
ną rolę w procesach tworzenia i zmiany prawa. W tym kontekście konieczne jest 
jednak ustalenie związku pomiędzy służbą w instytucjach i formacjach wymienio-
nych w art. 13b projektu a nabyciem przez jej członków emerytalnych uprawnień. 
Związek ten widoczny jest, co najwyższej, tylko w części dotyczącej prawnej kwa-
lifi kacji służby jaka była pełniona w okresie faktycznej służby w tych organach. 
Za ten okres służby emerytura wynosi 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok tej 
służby. Nie ma natomiast żadnych podstaw, aby w jakikolwiek sposób dyskwalifi -
kować okres późniejszej służby w organach Państwa Polskiego po 31 lipca 1990 r., 
w tym wobec osób pozytywnie zweryfi kowanych, o czym była mowa wyżej. Po-
szanowanie zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa, która również jest 
zasadą konstytucyjną wywodzoną z art. 2 Konstytucji wymaga bezwzględnego 
uwzględnienia. Stąd też w kontekście zasady ochrony (emerytalnych praw naby-
tych) kwestionować można byłoby, co najwyżej, uwzględnienie dla potrzeb wy-
liczenia emerytury ze wskaźnikiem 2,6% okresu pełnienia służby w instytucjach 
i formacjach wymienionych w art. 3 projektu i to pod warunkiem, że osoby te nie 
przeszły tzw. pozytywnej weryfi kacji i nie pozostawały w służbie mundurowej po 
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31 lipca 1990 r. Nawet w takiej sytuacji za niedopuszczalne należy uznać zastoso-
wanie wskaźnika 0,6%. 

Brak zatem podstaw, aby wyłącznie ze względu na służbę przed 1 sierpnia 
1990 r. pozbawiać możliwości uwzględnienia służby na rzecz Państwa Polskiego 
po tej dacie w wymiarze wynikającym z prawa obowiązującego w chwili nabycia 
poszczególnych uprawnień. Takie postępowanie jest niezgodne z dotychczasowym 
rozumieniem zasady ochrony praw nabytych w orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego, który stwierdzał, że chodzi o zakaz arbitralnego znoszenia lub ogranicza-
nia praw podmiotowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, przysługujących 
jednostce lub innym podmiotom prywatnym występującym w obrocie prawnym 
(Postanowienie TK z dnia 17 lutego 1999 r., Ts. 154/98, OTK ZU Nr 2(24), s. 191; 
wyrok z dnia 10 lipca 2000 r., SK 21/99, OTK ZU Nr 5(35)/2000, s. 830). Tymcza-
sem proponowane unormowanie pozbawia jakiegokolwiek znaczenia okresu służ-
by wojskowej przed 1 sierpnia 1990 r., jak od tej daty. Dotyczy to również osób, 
które służbę nadal pełnią, a świadczenia nabędą dopiero w przyszłości. 

W tym świetle nie ulega wątpliwości, że projektowany akt prawny ma charak-
ter represyjny, przez co dochodzi do naruszenia konstytucyjnej zasady podziału 
władzy (art. 10 Konstytucji). Z punktu widzenia przedmiotowej zasady, działalność 
państwa zostaje podzielona na trzy różne sfery działania. Poszczególne władze wy-
pełniają swoje funkcje w oparciu o kompetencje przyznane im przez Konstytucję. 
I tak władza ustawodawcza obejmuje uprawnienie do stanowienia norm prawnych, 
regulujących, czy to w sposób pierwotny kwestie dotychczas nieuregulowane, czy 
też zmieniające dotychczasowy stan prawny. Z kolei władza sądownicza upraw-
niona jest do wymierzania sprawiedliwości, obejmując zarówno kompetencje do 
rozstrzygania sporów oraz wymierzania kar. Jeśli chodzi natomiast o władzę wy-
konawczą, to realizuje ona zadania państwa w odniesieniu do konkretnych przy-
padków, z wyjątkiem sytuacji spornych. Z punktu widzenia projektowanego unor-
mowania naruszenie art. 10 Konstytucji RP polega na przekroczeniu ustrojowego 
zakresu uprawnień przez władzę ustawodawczą, ponieważ w istocie to ona, zamiast 
władzy sądowniczej, wymierza przedmiotowej grupie osób określony rodzaj kary. 

Mając na względzie powyższe, jak również argumentację zawartą w zdaniach 
odrębnych do wyroku K 6/09, należy proponowaną regulację ocenić jednoznacznie 
negatywnie.
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Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw 
(druk sejmowy nr 1385)

Przedmiotem niniejszej opinii jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 
o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zmiany 
do trzech aktów prawnych: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476); ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm.); ustawy z dnia 18 paź-
dziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 
1948, 2260 i 2261), ponadto zwiera 9 samodzielnych artykułów.

Poniżej przedstawiono uwagi odnoszące się do projektowanych zmian do usta-
wy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476), 
oraz do artykułów samodzielnych.

Aktualnie obowiązująca ustawa o służbie zagranicznej nie określa zadań tej służby 
(misji). Dlatego propozycja, aby wskazać podstawowo określone zadania powołania 
i wykonywania tej służby, należy uznać za słuszne. Przyjmując, że u podstaw każde-
go aktu prawnego leżą określone cele a także system ocen i wartości propozycja, aby 
w przepisach ogólnych (art. 1) zawrzeć postanowienie określające zadania służby zagra-
nicznej jako takiej, jest ze wszech miar celowa. Niemniej jednak zakreślenie tych zadań 
do treści projektowanego art. 1a nie wydaje się wystarczające. Stwierdzenie, że „służba 
zagraniczna strzeże suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroni jej interesy 
(...)” sugeruje quasi obronną działalność w imieniu państwa i nie koresponduje z tymi 
zadaniami przypisywanymi służbie zagranicznej, które mieszczą się w szeroko pojętej 
reprezentacji państwa za granicą. Dodać należy, że zadanie określone jako: „reprezen-
towanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym” znajduje się jako pierwsze 
w art. 3 ust. 1 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 18.04.1961 r., 
(Dz. U. z 1965 r., nr 37, poz. 232 i 233) i otwiera katalog zadań placówek dyploma-
tycznych, do których w szerokim zakresie stosuje się przepisy ustawy nowelizowanej. 
W tym stanie rzeczy nie wydaje się aby projektowane artykuły 1 i 1a były adekwatne 
dla realizacji celu jaki został im przypisany w uzasadnieniu projektu, tj. „określenie 
w ustawie zadań oraz przepisu wyznaczającego cel istnienia służby zagranicznej, jako 
podstawowej ustawowej wytycznej dla interpretacji praz stosowania przepisów ustawy 
o służbie zagranicznej. Rozwiązanie to pozwoli na wypełnienie swoistej luki aksjolo-
gicznej, w której znajduje się polska służba zagraniczna od początku swojego istnie-
nia” (s. 4 uzasadnienia). Niewypełnienie powyższego celu pozostaje o tyle istotne, że 
obowiązująca ustawa jak i jej nowelizacja nie defi niują i nie określają bliżej na czym 
instytucja służby zagranicznej w istocie polega. 

Projekt modyfi kuje obowiązujący katalog podmiotów wchodzących w skład 
służby zagranicznej (art. 2 ust. 1) i wykonujących zadania służby zagranicznej 
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(art. 7). Istotną zmianą tego katalogu jest dodanie nowej kategorii pracowników, 
tj. kontraktowych członków służby zagranicznej. Z litery przepisu wynika, że mają 
one zajmować stanowiska niebędące stanowiskami urzędniczymi. Celem tej zmia-
ny, jak wynika z uzasadnienia projektu, jest wprowadzenie możliwości swobodne-
go zatrudnienia pracowników w służbie zagranicznej, w krótkiej, bo 2 lub 3 letniej 
perspektywie, w celu pozyskania specjalistów wykonujących zadania w systemie 
projektowym, przyjmując założenie, że tacy eksperci nie są z zasady zainteresowa-
ni pracą w służbie zagranicznej oraz służbie cywilnej. Projektodawca proponuje 
również aby na potrzeby zagwarantowania elastyczności zatrudnienia tej wąskiej 
kategorii pracowników uchylić wobec nich obowiązek stosowania zasad naboru, 
określonych w ustawie o służbie cywilnej (s. 9 uzasadnienia). O ile proponowane 
rozszerzenie katalogu podmiotów wchodzących w skład służby zagranicznej nie 
powinno budzić zastrzeżeń, o tyle zrezygnowanie z zasad naboru na tak ekspono-
wane stanowiska eksperckie, już tak. To właśnie przewidziane zasadami naboru 
procedury rekrutacyjne i określone ustawą rygory selekcyjne, których głównymi 
cechami jest otwartość i konkurencyjność stanowią gwarancję pozyskania najlep-
szych specjalistów i ekspertów z poszczególnych dziedzin szeroko pojętej praktyki 
czy nauki. Dlatego utrzymanie w art. 7b ust. 1 jednego warunku z jakim łączy się 
nawiązanie stosunku pracy z kontraktowym członkiem służby zagranicznej, czyli 
posiadanie doświadczenia w zakresie stosunków międzynarodowych lub specja-
listyczną wiedzę niezbędną w służbie zagranicznej, należy uznać za lakoniczne 
i niewystarczające. Powyższe rozwiązanie prowokuje ponadto pytanie choćby 
o sposób rozpowszechniania informacji o możliwości podjęcia pracy w charakte-
rze kontraktowego członka służby zagranicznej tak, aby wszyscy zainteresowani, 
ale przede wszystkim najlepsi specjaliści, mieli możliwość przedstawienia swo-
ich kandydatur. W tym kontekście nie sposób twierdzić o realizacji prawa dostępu 
do służby publicznej na jednakowych zasadach, skoro prawo to będą mogli reali-
zować wyłącznie ci obywatele, którzy mają dostęp do niepublicznych informacji 
o potrzebie zatrudnienia kontraktowego członka służby zagranicznej. Utrzymanie 
powyższej regulacji w projektowanym kształcie z pewnością nie doprowadzi do 
wyeliminowania tego problemu obecnej polskiej służby zagranicznej, który został 
zdefi niowany przez projektodawcę jako „nepotyzm, kumoterstwo, źle pojęta soli-
darność grupowa” (s. 2 uzasadnienie). W obliczu powyższego należy stwierdzić, że 
sposób regulacji zasad zatrudniania kontraktowych członków służby zagranicznej 
budzi wątpliwości o charakterze zasadniczym.

Kolejna zmiana w zakresie katalogu podmiotów wchodzących w skład służ-
by zagranicznej polega na zniesieniu kategorii pracowników MSZ, zatrudnionych 
w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań ministra właściwego 
do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, niewchodzą-
cych dotychczas w skład służby zagranicznej i włączenie ich do służby zagranicz-
nej. Uzasadnieniem dla tej zmiany jest, w ocenie projektodawcy, przede wszystkim 
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potrzeba wyeliminowania utrudnienia w zakresie przepływu pracowników z czę-
ści „europejskiej” do części „zagranicznej” MSZ, które nie znajduje uzasadnienia 
w obecnej sytuacji prawnej, zaś wskazywanym paradoksem obecnego stanu jest 
to, że pracownik części „europejskiej” MSZ, a zatem niebędący członkiem służby 
zagranicznej, z chwilą wyjazdu do pracy w Stałym przedstawicielstwie RP przy UE 
w Brukseli musi uzyskać status członka służby zagranicznej (s. 10 uzasadnienie). 

Wprowadzenie proponowanej zmiany budzi dwojakiego rodzaju wątpliwości. 
Po pierwsze, zniesienie kategorii pracowników, o których mowa, nie może być sku-
tecznie uzasadnione celem przytoczonym powyżej, gdyż eliminowanie trudności 
przepływu pracowników między pionami służby cywilnej i służby zagranicznej 
ma, zgodnie z projektowaną ustawą, odbywać się przez zastosowanie art. 7b ust. 4 
(urzędnik służby cywilnej przenoszony do służby zagranicznej), oraz art. 7c (czło-
nek służby zagranicznej przenoszony na stanowisko w służbie cywilnej). Krytycznie 
zatem należy ocenić wprowadzaną zmianę, wobec której sam projektodawca nie 
znajduje adekwatnego uzasadnienia (co również stanowi wadę projektu w świetle 
§ 12 Zasad Techniki Prawodawczej), zaś zamieszczenie w nowej jednostce redak-
cyjnej odpowiednich rozwiązań, które de facto umożliwiają osiągnięcie zamierzo-
nego celu, przeczące konieczności podjęcia tak rygorystycznego środka jak ten 
analizowany, powinno być poddane ocenie z punktu widzenia zgodności z zasadą 
zaufania obywateli do państwa i prawa stanowiącą element składowy zasady de-
mokratycznego państwa określonej w art. 2 Konstytucji RP. Zasada zaufania oby-
wateli do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na pewności prawa 
oraz bezpieczeństwie prawnym jednostki. W związku z tą zasadą uzasadnione jest 
oczekiwanie, że ustawodawca nie zmieni w sposób arbitralny obowiązujących prze-
pisów. Po drugie, trudna do zaakceptowania jest sama koncepcja „zniesienia” tej 
kategorii pracowników MSZ poprzez włączenie ich z mocy prawa w skład służby 
zagranicznej, bez wykazania (choćby w uzasadnieniu projektu), w ramach której 
grupy pracowników wskazanych w projektowanym art. 7 będą wykonywać swoje 
zadania. Należy pamiętać, że projektowane „zniesienie” dotyczy personelu wysoko 
wyspecjalizowanego, który charakteryzuje się profesjonalnym przygotowaniem do 
pełnienia swoich zadań oraz doświadczeniem, którego nie da się przecenić. Już po-
bieżna analiza treści art. 7 prowadzi do wniosku, że pracownicy ci mogą być zasze-
regowani jako personel pomocniczy, czy personel obsługi, gdyż kontraktowi człon-
kowie służby zagranicznej nie mogą zajmować stanowisk urzędniczych a personel 
dyplomatyczno-konsularny musi legitymować się stopniem dyplomatycznym. Przy 
tej ostatniej kategorii należy przyjąć, że mało racjonalne byłoby oczekiwanie aby 
wobec znoszonej grupy pracowników zastosowano ust. 2 projektowanego art. 7. Nie 
wydaje się również konieczne, aby wszystkie te osoby posiadały stopień dyploma-
tyczny. Dlatego przyjąć należy, że mimo formalnego włączenia tych pracowników 
do służby zagranicznej, faktycznym celem wprowadzanej zmiany jest spowodowa-
nie wygaśnięcia, w krótkiej perspektywie czasowej, stosunku pracy tych osób. 
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Wypada także zwrócić uwagę, że powołany ust. 4 art. 7b powinien stanowić 
oddzielną jednostkę redakcyjną ustawy. Treść tego przepisu reguluje zasady prze-
noszenia urzędnika służby cywilnej do służby zagranicznej na czas wykonywania 
zadań, dlatego też dołączenie tej treści do jednostki redakcyjnej jaką jest art. 7b, tj. 
przepisu który reguluje materię zatrudniania kontraktowego członka służby zagra-
nicznej w MSZ, który z założenia nie jest członkiem służby cywilnej, należy uznać 
za wadę projektu w świetle § 55 Zasad Techniki Prawodawczej. 

Projekt, w art. 2a, wprowadza negatywną przesłankę zatrudnienia w służbie 
zagranicznej. Dotyczy ona osób, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 
31 lipca 1990 r. pracowały, pełniły służbę lub były współpracownikami organów 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944–1990 oraz treści tych dokumentów 9Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 
i 2261). Zgodnie z treścią projektowanego przepisu, powyższa przesłanka dotyczy 
osób zatrudnionych w służbie zagranicznej, w tym na stanowisku kierowniczym 
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, będą-
cym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (art. 28a ust. 1), jak również osób 
zatrudnionych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
umowy o pracę zawartej na czas określony – wykonywania funkcji na placówce 
przez członka rodziny. 

Projektodawca powyższą regulacją wprowadza swoistą lustracyjną dyskwalifi -
kację zatrudnienia osób wskazanych w tej jednostce redakcyjnej, dokonaną przez 
dyrektora służby zagranicznej w warunkach zatrudnienia pracowniczego. Roz-
wiązanie to budzi szereg wątpliwości prawnych, także o naturze konstytucyjnej. 
W pierwszym rzędzie należy jednak podkreślić, że obowiązek złożenia oświadcze-
nia lustracyjnego (dalej jako oświadczenie), wynikający z ustawy z 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (dalej jako ustawa z 18 października 
2006 r.) jest ściśle związany z celem samej lustracji deklarowanym w preambule 
aktu, tj. „konieczność zapewnienia obsady funkcji, stanowisk i zawodów wymaga-
jących zaufania publicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postępo-
waniem dają i dawały w przeszłości gwarancje uczciwości, szlachetności, poczucia 
odpowiedzialności za własne czyny, odwagi cywilnej i prawości”. Już na tym eta-
pie analizy stwierdzić należy, że generalne objęcie członków rodziny osób wcho-
dzących w skład służby zagranicznej, zatrudnionych w placówce zagranicznej obo-
wiązkiem złożenia oświadczenia pozostaje w sprzeczności z celem uzasadniającym 
ten obowiązek, gdyż warunki ich zatrudnienia w placówkach zagranicznych nie 
mogą zostać rozciągnięte mocą tego przepisu na warunki odpowiadające pełnieniu 
funkcji czy wykonywania zawodu wymagającego zaufania publicznego. Jednako-
wo istotne pozostaje, że w uzasadnieniu projektu ustawy również nie odnajduje 
się motywów wprowadzenia takiego obowiązku, poza lakonicznym stwierdzeniem, 
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że współmałżonkowie „którzy często znajdowali zatrudnienie w pionie admini-
stracyjnym MSZ, oraz ich dzieci, które miały ułatwioną karierę dzięki rodzicom 
zatrudnionym w MSZ, zostały wniesione do służby zagranicznej w 2002 r. wraz 
z kadrami okresu PRL, co sprawiło, że polska służba zagraniczna była w szcze-
gólny sposób negatywnie obciążona dziedzictwem minionej epoki, które utrudnia, 
a niekiedy wręcz uniemożliwia jej sprawne działanie oraz umacnianie pożądanych 
postaw propaństwowych w jej ramach” (s. 14 uzasadnienia). 

Utrzymanie tej propozycji regulacyjnej może również stanowić naruszenie 
art. 32 Konstytucji RP wprowadzającego zasadę równości i zakaz dyskrymina-
cji, poprzez nałożenie na członków rodzin osób wchodzących w skład służby za-
granicznej obowiązku nieznanego żadnym członkom rodzin osób wymienionych 
w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r.

Lustracyjna dyskwalifi kacja zatrudnienia wynikająca z treści nowego art. 2a 
ust. 1 budzi wątpliwości także w kontekście wielu wcześniejszych wypowiedzi 
Trybunału Konstytucyjnego, w których szczegółowo zostały przeanalizowane za-
równo cele jak i skutki związane z wykonaniem obowiązku złożenia oświadcze-
nia lustracyjnego. W wyroku o sygn. K 39/97 Trybunał stwierdził, że wolą usta-
wodawcy jest, by osoby pełniące funkcje publiczne lub kandydujące do pełnienia 
funkcji publicznych składały oświadczenia o fakcie współpracy. Celem takiej re-
gulacji jest zapewnienie jawności życia publicznego, eliminacja szantażu faktami 
z przeszłości, które mogą być uznane za kompromitujące, i poddanie tych faktów 
społecznemu osądowi. Sama współpraca nie zamyka żadnemu obywatelowi drogi 
do pełnienia funkcji publicznych, a w postępowaniu lustracyjnym kontrolowana 
jest wyłącznie prawdomówność osób, które pełnią takie funkcje lub zamierzają je 
pełnić. Negatywne konsekwencje dla zainteresowanych pociąga zatem nie współ-
praca, lecz złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia. W uzasadnieniu wyroku 
o sygn. K 7/01Trybunał podkreślił, że procedury lustracyjne mają na celu nie od-
powiedzialność, ale ochronę jawności życia publicznego. 

Dla Trybunału Konstytucyjnego nie ulegało wątpliwości, że nie fakt złożenia 
oświadczenia lustracyjnego, ale brak oświadczenia stanowi naruszenie obowiązku 
ustawowego, co może powodować zasadnicze konsekwencje prawne w zakresie sto-
sunku pracy, stosunku służbowego lub pełnionych funkcji jako członka odpowiedniej 
korporacji zawodowej, to ocena w tym zakresie będzie ostatecznie należała do od-
powiedniego sądu powszechnego lub do sądu administracyjnego, ponieważ od niej 
może zależeć trafność decyzji o rozwiązaniu odpowiedniego stosunku pracy (służ-
by) lub wykluczenie z członkostwa w korporacji zawodowej. W wyroku do sprawy 
K 44/02 Trybunał stwierdził, że na gruncie obowiązującego prawa nie można mówić 
o „piętnowaniu” jakichkolwiek osób i ich działań w przeszłości. Czym innym jest 
natomiast negatywna ocena osób kandydujących do pełnienia funkcji publicznych 
lub już pełniących funkcje publiczne, które z pełną świadomością złamały ustawo-
wy nakaz wyjawienia prawdy o pewnych faktach z ich życia. Orzekając w sprawie 
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K 31/04, Trybunał odniósł się do celu ustawy lustracyjnej. Stwierdził mianowicie, że 
celem tej ustawy nie jest ocena i następnie stwierdzenie prawdomówności osób skła-
dających oświadczenia lustracyjne. Zasadniczym celem tej ustawy, podkreślił Trybu-
nał, jest ujawnienie faktu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub 
współpracy z nimi w latach 1944–1990, bądź ustalenie, że danej osoby takie fakty 
nie dotyczą. Jednym z istotnych środków uzyskania takiego celu jest przewidziana tą 
ustawą sankcja w postaci zakazu pełnienia pewnych funkcji i zajmowania pewnych 
stanowisk przez określony czas w wypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia 
lustracyjnego. Chodzi więc o to, aby osoby będące w przeszłości funkcjonariuszami, 
pracownikami i współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa ujawniały 
w imię transparentności życia publicznego fakt służby, pracy lub współpracy, a także 
o usunięcie niebezpieczeństwa związanego np. z szantażem, który mógłby być zasto-
sowany wobec tych osób ze względu na nieujawnione fakty z przeszłości. W wyroku 
w sprawie K 2/07 za niekonstytucyjne sędziowie Trybunału uznali automatycznie 
nakładane kary za niezłożenie oświadczenia lustracyjnego i złożenie oświadczenia 
fałszywego – przepisy nakładające sankcje w postaci utraty zajmowanego stanowiska 
za nieterminowe złożenie oświadczeń oraz dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji 
publicznych za dopuszczenie się kłamstwa lustracyjnego.

Już w świetle powyższych tez wyrażonych przez Trybunał Konstytucyjny, 
zaproponowana w projekcie swoista procedura weryfi kacji lustracyjnej nasuwa 
wątpliwości natury konstytucyjnej. Projektowane reguły ustanawiają bowiem sui 
generis sankcję, której nie zna ustawa właściwa, tj. z dnia 18 października 2006 r. 

Argumenty aksjologiczne towarzyszące uzasadnieniu tej propozycji prawnej 
(s. 11–14 uzasadnienia) nie przesądzają również, że regulacja jest zgodna z art. 60 
Konstytucji RP i zasadą równości szans wszystkich kandydatów do służby za-
granicznej (s. 14 uzasadnienia). Proporcjonalność ograniczenia prawa konstytu-
cyjnego na rzecz realizacji innej wartości konstytucyjnej wymaga szczegółowego 
wykazania. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 5/08, 
„Konstytucja poprzez konstrukcję proporcjonalności dopuszcza bowiem redukcję 
zakresu chronionej wartości (prawa, wolności), ale nie zniweczenie ochrony które-
goś z nich. Proporcjonalność nie jest bowiem opozycją relacji typu „zero – jedyn-
kowego”. Jedno prawo konstytucyjne nie może realizować się poza granicami pro-
porcjonalności ograniczeń, wyznaczonymi z uwagi na konieczność poszanowania 
innych praw i wolności konstytucyjnych.

W uzasadnieniu projektu brak jest argumentacji towarzyszącej wprowadzeniu 
art. 4–6 ustawy nowelizującej dotyczących procedur związanych z wygaśnięciem 
stosunków pracy osób, wobec których zaistniała negatywna przesłanka zatrudnie-
nia proponowana w art. 1 ust. 4 projektowanej ustawy. Tym niemniej należy za-
kładać, że projektodawca dąży do wprowadzenia określonej sankcji towarzyszącej 
złożeniu oświadczenia potwierdzającego pracę lub służbę w organach bezpieczeń-
stwa państwa lub współpracę z tymi organami przez osoby zatrudnione w służbie 



372

OPINIE DO PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

zagranicznej lub przez członków rodzin członków służby zagranicznej zatrudnio-
nych w dniu wejścia w życie ustawy w placówce zagranicznej. Jest nią wygaśnięcie 
stosunku pracy. Co do zasady, wygaśnięcie umowy o pracę (stosunku pracy) nastę-
puje z chwilą spełnienia się okoliczności, z którymi prawo wiąże skutek w postaci 
ustania stosunku pracy. Zgodnie z tą tezą dokonano redakcji przepisów art. 4 i 5 
ust. 2, przewidując terminy, po upływie których, następuje wygaśnięcie stosunków 
pracy. Ani treść art. 4 ani art. 5 nie przewiduje możliwości kontynuacji zatrudnienia 
w związku z ewentualnym złożeniem przez dyrektora generalnego służby zagra-
nicznej oferty i przyjęcia jej przez pracowników wymienionych w tych przepisach. 
Z tej perspektywy bliższego wyjaśnienia wymaga to, o jakich zmianach, mających 
nastąpić w zakresie stosunków pracy, ma obowiązek zawiadomić te osoby na pi-
śmie dyrektor generalny służby zagranicznej (art. 6 ust. 1). Utrzymanie tak nie-
dookreślonego rozwiązania, pozwala na poszukiwanie różnych wytłumaczeń dla 
tego faktu, w tym sugerujących możliwość nierównego traktowania pracowników 
o których mowa w przepisach. Wniosek taki nie może zostać uznany jako nie-
uprawniony już tylko w świetle samej analizy terminów przewidzianych na wyko-
nanie obowiązku przez dyrektora generalnego służby zagranicznej w zakresie wy-
stosowania analizowanego zawiadomienia. Wobec osób, o których mowa w art. 4 
przewidziano 14 dni w 30-dniowym okresie biegnącym od dnia wejścia w życie 
ustawy. Na wykonanie tego samego obowiązku wobec osób wymienionych w art. 5 
przewidziano termin 30 dni od dnia złożenia oświadczenia biegnący w tym samym 
30-dniowym okresie, po upływie którego ma wygasnąć stosunek pracy. W tym 
ostatnim przypadku, otrzymanie zawiadomienia oraz wygaśnięcie stosunku pracy 
może nastąpić jednego dnia, podczas gdy osoby wymienione w art. 4 dowiedzą się 
o treści zawiadomienia co najmniej na 16 dni przed wygaśnięciem stosunku pracy. 

Na tle rozwiązań zawartych w analizowanych przepisach wątpliwości budzi 
również fakt, że projektodawca nie dopuszcza w nich innych (niż wygaśnięcie) 
możliwości rozwiązania stosunku pracy z osobami, które jeszcze nie złożyły 
oświadczenia i z różnych względów nie godzą się na wykonanie nakładanego na 
nich w projektowanej ustawie obowiązku. Jest to wątpliwe w kontekście zasady 
proporcjonalności, która w szerokim ujęciu szczególny nacisk kładzie na adekwat-
ność celu i środka użytego do jego osiągnięcia. W omawianym kontekście należy 
podkreślić, że „w działalności organów prawodawczych (...) powinno się respekto-
wać tzw. wymaganie proporcjonalności (adekwatności); spośród możliwych (i za-
razem legalnych) środków oddziaływania. Należałoby wybierać środki skutecz-
ne dla osiągnięcia celów założonych, a zarazem możliwie najmniej uciążliwe dla 
podmiotów, wobec których mają być zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie 
większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu” (S. Wronkowska, 
Polskie dyskusje o państwie prawa, Warszawa 1995, s. 74).

Propozycja zwarta w art. 1 pkt 9–11 projektowanego aktu dotyczy problema-
tyki stopni dyplomatycznych. W obowiązującej ustawie brak jest precyzyjnych 
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wymogów, które muszą spełnić dyplomaci dla uzyskania poszczególnych z nich. 
Brak zdefi niowanych kryteriów awansu członków służby zagranicznej grozi uzna-
niowością w nadawaniu stopni a w związku z tym również uznaniowością w kwe-
stii wynagrodzeń. Znacząco również utrudnia planowanie kadrowe. Tym samym 
pozytywnie należy ocenić propozycję uregulowania w akcie wykonawczym – do 
wydania którego upoważniałby art. 13 ust 3 ustawy – wymogów, których spełnie-
nie warunkuje otrzymanie kolejnego stopnia dyplomatycznego. 

Propozycja wprowadzeni ustawowego mechanizmu restytucji stopnia dyplo-
matycznego (lub uzyskania wyższego) po ponownym podjęciu pracy w służbie 
zagranicznej, o ile okres pozostawania poza służbą wynosi mniej niż 5 lat, zasłu-
guje na aprobatę. Rozwiązanie to odnosić się będzie zwłaszcza do tych osób, które 
wprawdzie opuściły służbę zagraniczną, ale pracując poza nią zdobyły przydatne 
kwalifi kacje i zdecydowały się skorzystać z „prawa do powrotu” do służby za-
granicznej po okresie nieobecności, który wynosi mniej niż 5 lat. Jest to przepis, 
którego wyraźnym celem jest utrzymanie w służbie zagranicznej osób, których 
kwalifi kacje są nietuzinkowe w skali całego rynku pracy. 

Z tej perspektywy wątpliwości budzi natomiast zmiana obowiązującego art. 28, 
którego ustęp 1 został zaprojektowany w sposób pozwalający na osiągnięcie celu 
wręcz odwrotnego, tj. przewiduje możliwość powołania na stanowisko kierowni-
cze w MSZ, będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, osoby, która bę-
dzie legitymowała się wyłącznie posiadaniem tytułu magistra lub równorzędnego, 
wykaże się odpowiednim stanem zdrowia psychicznego i fi zycznego i udokumen-
tuje znajomość jednego języka obcego (warunek spełnienia dodatkowo wymagań 
określonych w art. 53 ustawy o służbie cywilnej stosuje się do wszystkich osób wy-
mienionych w projektowanym art. 28 ust. 1). Regulacja ta de facto wyeliminowała 
konieczność posiadania jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego przez osoby 
powoływane na stanowiska kierownicze w MSZ, będące wyższym stanowiskiem 
w służbie cywilnej. W uzasadnieniu projektu do omawianej zmiany zaznaczono, 
że wynika ona z potrzeby stworzenia bardziej elastycznych ram dla kształtowania 
polityki kadrowej. Przyznano, że proponowany tryb wprowadza zmniejszone wy-
magania kwalifi kacyjne, lecz jednocześnie pozostaje tryb pozwalający zatrudniać 
na stanowiskach kierowniczych osoby posiadające stopień dyplomatyczny (s. 19 
uzasadnienia). Analizowana regulacja stoi jednak w sprzeczności z celami, jakie 
zostały nakreślone w kontekście potrzeby uchwalenia ustawy nowelizującej, po-
twierdzając jej niespójność regulacyjną. Wystarczy wskazać, że do najpoważniej-
szych problemów, z którymi boryka się obecna polska służba zagraniczna sam pro-
jektodawca zaliczył „niski profesjonalizm części kadr, niedostatecznie rozwinięta 
i nienakierowana na osiąganie celów kultura pracy”, oraz jako przykład niekompe-
tencji wskazał „obsadzanie kluczowych stanowisk w pionie inwestycyjnym MSZ 
przez osoby nie mające żadnego przygotowania merytorycznego do pełnienia ta-
kich funkcji” (s. 2 uzasadnienia). 
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Projekt przewiduje również nowelizację obowiązującego art. 28c, który za-
wiera normę wyłączającą stosowanie art. 251 k.p. w przypadku zawierania umów 
terminowych w celu wykonywania zadań w placówce zagranicznej. Wprowadzana 
zmiana polega na rozszerzeniu katalogu osób, do których można stosować prze-
widywaną regulację. Co do zasady, liczba umów o pracę zawierana z tymi oso-
bami nie jest określona w przepisie, niemniej stosuje się do niech dwa ograni-
czenia temporalne, czyli: mogą być zawierane na łączny czas nieprzekraczający 
6 lat, zaś ponowne zawarcie takich umów jest możliwe po upływie 6 miesięcy od 
dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. W prawdzie w uzasadnieniu 
projektu ustawy nie znajduje się wyjaśnień dotyczących wprowadzenia powyższej 
zmiany, ale z całości argumentacji projektodawcy należy wnioskować, że ma ono 
odpowiadać specyfi ce związanej z rotacyjnym systemem pracy w placówkach za-
granicznych, co łączy się z potrzebą wykluczenia możliwości formułowania rosz-
czeń o przekształcenie takich umów w umowy o pracę na czas nieokreślony. Pro-
jektowana zmiana może jednak doprowadzić do sytuacji, w której łączny okres 
zatrudnienia w placówce zagranicznej mógłby wynosić 12 lat z półroczną przerwą 
po pierwszych 6 latach. Przykład ten wydaje się wykraczać daleko ponad potrzeby 
sprostania specyfi ce pracy w placówkach zagranicznych i staje się, zgodnie z wolą 
prawodawcy, zatrudnieniem sezonowym. W tym zakresie w wyroku z 12 grudnia 
2002 r., K 9/02 Trybunał Konstytucyjny wskazał, że „zawodowe wykonywanie 
zadań państw oznacza konieczność zatrudniania osób, które traktują wykonywanie 
tych zadań jako zawód”. Dlatego zatrudnienie to nie powinno być traktowane jako 
zajęcie przejściowe, ale stałe źródło utrzymania i stałe miejsce pracy, zapewniające 
możliwość realizacji kariery zawodowej. 

Treść art. 1 pkt 19 lit. a i b ustawy nowelizującej wprowadza nowe brzmienie 
art. 29 ust. 4 pkt 2 i 4, które to zmiany podnoszą standard warunków pracy w pla-
cówkach zagranicznych członkom służby zagranicznej. Wprowadza się coroczną 
(a nie raz na 2 lata) podróż urlopową, oraz zwrot opłat z tytułu odbywania przez 
dzieci obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jeżeli nie ma możliwości 
realizowania tego obowiązku bezpłatnie w państwie przyjmującym, co stanowi 
jednocześnie wykonanie wyroku TK z 23 lutego 2017 r. (sygn. K 2/15), w którym 
Trybunał orzekł o niezgodności obowiązującego przepisu z art. 32 ust. 1 Konsty-
tucji RP z uwagi na nałożenie na pracodawcę obowiązku zwrotu opłat z tytułu 
odbywania przez dzieci członków służby zagranicznej zatrudnionych w służbie za-
granicznej wyłącznie nauki w szkole, z wyłączeniem obowiązkowego przygotowa-
nia przedszkolnego, zgodnie z polskimi przepisami, jeżeli nie zachodzi możliwość 
realizacji tego obowiązku bezpłatnie w państwie przyjmującym i co należy ocenić 
jednoznacznie pozytywnie.

Pozytywnie również wypada ocena treści art. 34 ust 2a, który przewiduje prawo 
członka służby zagranicznej do jednorazowego urlopu dodatkowego w wymiarze 
3 miesięcy bezpośrednio po zakończeniu pracy w placówce zagranicznej, która to 
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praca trwała przynajmniej 3 lata w miejscu o klimacie szczególnie szkodliwym 
dla zdrowia oraz w placówce o znacznym stopniu uciążliwości. Zastrzeżenia bu-
dzi jedynie, że projektowana jednostka redakcyjna wprowadza odmienne od resz-
ty projektu określenie „trzech lat” zamiast kontunuowania jednolitego, cyfrowego 
określenia liczby lat (tak jak i miesięcy i dni). 

Propozycje zawarte w art. 7–10 projektowanej ustawy służą ustaleniu procedur 
związanych z przeprowadzeniem „kompleksowego przeglądu kadr pod względem 
ich przydatności do pełnienia służby w nowych warunkach ustawowych” (s. 23 
uzasadnienia). W ramach tych rozwiązań projektodawca zdecydował się na wy-
gaszanie stosunków pracy z członkami służby zagranicznej i urzędnikami służby 
cywilnej. 

Wątpliwości budzą te regulacje, które przewidują wygaśnięcie stosunków pracy 
nawiązanych z członkami służby zagranicznej przed dniem wejścia w życie ustawy 
czy z urzędnikami służby cywilnej po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, jeżeli przed upływem terminu nie zostaną zaproponowane im nowe warun-
ki pracy lub płacy, oraz gdy nie istnieje możliwość przeniesienia urzędnika służby 
cywilnej do innego urzędu. Analizowane rozwiązania zawierają kryteria weryfi ka-
cji dotychczasowej kadry, które pozwalają uzasadnić każdą (nawet najmniej istot-
ną) reorganizację w administracji publicznej i noszą wiele cech decyzji uznaniowej. 
Utrzymanie tej regulacji mogłoby prowadzić do stanu, w którym osoby zatrudnione 
w przeszłości na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru, mogłyby zostać 
pozbawione pracy mocą decyzji uznaniowej a nie merytorycznej. 

Rozwiązania przewidziane w art. 7 projektowanej ustawy mogą naruszać bez-
pieczeństwo prawne jednostki, które jest fundamentem zasady zaufania obywateli 
do państwa i stanowionego przez nie prawa. W wyroku Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 14 czerwca 2000 r., P 3/00 podkreślono, że „zasada zaufania do państwa 
i stanowionego przez nie prawa opiera się na wymaganiu pewności prawa, a więc 
takim zespole cech przysługujących prawu, które zapewniają jednostce bezpieczeń-
stwo prawne, umożliwiają jej decydowanie o swoim postępowaniu na podstawie 
pełnej znajomości przesłanek działania organów państwowych oraz konsekwencji 
prawnych, jakie jej działania mogą pociągnąć za sobą”. Zauważyć należy, że bez-
pieczeństwo prawne jednostki, może pozostawać w kolizji z innymi konstytucyjny-
mi wartościami. Niemniej jednak realizacja tych wartości w wyniku wprowadzenia 
zmian do systemu prawnego nie może polegać na kształtowaniu w sposób dowolny 
litery obowiązującego prawa, które ma służyć jako środek osiągnięcia dowolnie za-
łożonego celu. W niniejszym projekcie nie wskazano, jakie konstytucyjne wartości 
uzasadniają ingerencję w chronioną konstytucyjnie sferę bezpieczeństwa prawnego 
jednostki. Za taką wartość z pewnością nie można uznać samego „przeglądu kadr 
pod względem ich przydatności do pełnienia służby” (s. 23 uzasadnienia).

Dodatkowo, konstrukcja jaką posługuje się projektodawca, tj. wygaśnięcie sto-
sunków pracy osób, którym nie zaproponowano nowych warunków pracy lub pła-
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cy, w wyniku podjęcia decyzji charakteryzującej się zbyt dużym stopniem arbitral-
ności, może naruszać normę zasadniczą zawartą w art. 24 Konstytucji RP, zgodnie 
z którą praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Z obowiązku 
zapewnienia takiej ochrony przez państwo nie można zwolnić w każdy sposób, 
a jedynie taki, który będzie zgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa 
wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.

Jedynie tytułem uzupełnienia należy dodać, że powyższych naruszeń prawa 
o charakterze zasadniczym nie mogą równoważyć w sposób proporcjonalny nor-
my przyznające prawo do odpraw czy świadczeń wymienionych w analizowanej 
regulacji. 

Zastrzeżenia dotyczące techniki prawodawczej skupiają się wokół kwestii 
wprowadzenia słownego zamiast cyfrowego określenia liczby miesięcy (art. 7 
ust. 3 i 4).
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Wnioski inicjujące postępowanie  
przed Trybunałem Konstytucyjnym  
i stanowiska złożone do takich postępowań 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  
z dnia 30 listopada 2015 r. inicjujący postępowanie  
w sprawie K 35/15, połączonej ze sprawą K 34/15

Trybunał Konstytucyjny
Rzeczypospolitej Polskiej

Al. J.Ch. Szucha 12a
00-918 Warszawa

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 pkt 1 i pkt 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z art. 11 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 
r. o Sądzie Najwyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 499 ze zm.) wnoszę 
o stwierdzenie, że: 

1) ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyj-
nym (Dz. U. poz. 1928) jest niezgodna z art. 7 w związku z art. 112, art. 119 ust. 
1 w związku z preambułą i art. 2 oraz z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 
1 Konstytucji RP przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania 
trybu wymaganego do jej uchwalenia; 

2) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
(Dz. U. poz. 1064) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy wymienio-
nej w pkt 1 jest niezgodny z art. 10 i art. 173 Konstytucji RP;

3) art. 21 ust. 1 a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
(Dz. U. poz. 1064) dodany przez art. 1 pkt 4 b ustawy wymienionej w pkt 1 
jest niezgodny z art. 10, art. 45 ust. 1, art. 173 , art. 180 ust. 1 i 2, art. 194 ust. 
1 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.);

4) art. 137 a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
(Dz. U. poz. 1064) dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w pkt 1 
jest niezgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 173, art. 180 ust. 1 i 2, art. 194 ust. 1 
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Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ;

5) art. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art. 2, art. 10, art. 45 ust. 1, 
art. 173, art. 180 ust. 1 i 2, art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzo-
nej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

Do reprezentowania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym upo-
ważniam radcę prawnego prof. dr hab. Małgorzatę Wrzołek-Romańczuk.

UZASADNIENIE

1. Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytu-
cyjnym (Dz. U. poz. 1928) – dalej powoływana jako ustawa o zmianie ustawy o TK 
– została uchwalona w sposób naruszający ustalone w demokratycznym państwie 
prawnym standardy legislacji, niezgodny z nałożonym na Sejm RP w art. 119 ust. 1 
obowiązkiem rozpatrzenia ustaw w trzech czytaniach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o TK wpłynął do Marszałka Sejmu 13 listopada 
2015 r., a w dniu 17 listopada 2015 r. został skierowany do pierwszego czytania, które 
miało miejsce w dniu 18 listopada 2015 r.. Dnia 19 listopada odbyło się drugie czy-
tanie na posiedzeniu Sejmu, podjęto decyzję o niezwłocznym przystąpieniu do trze-
ciego czytania, przeprowadzono je, uchwalono ustawę i przekazano ją Marszałkowi 
Senatu, który skierował tę ustawę do rozpatrzenia przez połączone Komisje Ustawo-
dawczą oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Senat przyjął tę ustawę bez 
poprawek 20 listopada 2015 r. Tego dnia Prezydent RP podpisał ustawę i zarządził jej 
ogłoszenie, które nastąpiło w Dzienniku Ustaw RP z dnia 20 listopada 2015 r. 

 W doktrynie znalazł wyraz pogląd, że przepisy konstytucyjne „nie ustalają dla 
Sejmu żadnych terminów, w których muszą zostać przeprowadzone poszczególne 
etapy postępowania legislacyjnego, chyba że chodzi o postępowanie szczególne 
(ustawa budżetowa – art. 225; ustawa o zmianie konstytucji – art. 235 ust. 3)”1. 
W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazano, że „szybkość postępowa-
nia ustawodawczego sama w sobie nie może stanowić zarzutu niekonstytucyjności. 
Może być oceniana po pierwsze ze względu na wpływ, jaki wywierała na respek-
towanie pluralistycznego charakteru parlamentu, tzn. przez badanie, czy przebieg 
prac parlamentarnych nie pozbawił określonej grupy parlamentarnej możliwości 
przedstawienia w poszczególnych fazach postępowania ustawodawczego swojego 
stanowiska. Po drugie, z punktu widzenia związku między szybkim tempem prac 
ustawodawczych a jakością ustawy. Jednak ten drugi aspekt podlega weryfi kacji 
w toku postępowań oceniających merytoryczną wartość przepisów ustawy. Istnieje 

1 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 119, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II, s. 12.
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wprawdzie prawdopodobieństwo, że ustawa pośpiesznie rozpatrzona i uchwalona 
może zawierać błędy, ale nie może to przesądzać oceny zgodności ustawy z Kon-
stytucją.”2. W przypadku zaskarżonej ustawy pośpiech przyczynił się do ustanowie-
nia przepisów w ocenie wnioskodawcy niezgodnych z Konstytucją RP, w zakresie 
wskazanym w niniejszym wniosku. Konstytucja dopuszcza w art. 123 stosowanie 
trybu pilnego w postępowaniu ustawodawczym, wykluczając jednak zastosowanie 
tego trybu w odniesieniu do ustaw regulujących ustrój władz publicznych, a więc 
do przedmiotowej ustawy. Tymczasem ustawa ta była uchwalana z nadzwyczajną 
pilnością, co należy uznać za przejaw obejścia reguł konstytucyjnych, niedopusz-
czalnego w demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji RP).

Ustanowiony w art. 119 ust. 1 Konstytucji RP obowiązek rozpatrzenia ustawy 
w trzech czytaniach obliguje do przeprowadzenia w Sejmie postępowania ustawo-
dawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 4 Konstytucji, odpowiadającego stan-
dardom demokratycznego państwa prawnego. Proces tworzenia prawa w demo-
kratycznym państwie prawnym, zwłaszcza w odniesieniu do prawa powszechnie 
obowiązującego, powinien stwarzać możliwość urzeczywistnienia wartości i zasad 
konstytucyjnych określających kształt prawotwórstwa. Postanowienia ustawy za-
sadniczej pozwalają na wyróżnienie czterech fi larów, na których wspiera się two-
rzenie prawa. Należą do nich: dobro wspólne, dialog, godność człowieka jako fun-
dament demokratycznego państwa prawnego, racjonalność działania podmiotów 
tworzących prawo w systemie podziału i równowagi władz publicznych3. W myśl 
art. 1 Konstytucji „Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”, 
co nadaje prawu wartość dobra wspólnego, ale zarazem wyznacza konieczność 
takiej organizacji procesu legislacyjnego, by rezultat tego procesu odpowiadał za-
łożeniom ustrojowym. 

Preambuła do Konstytucji wymaga, by prawa były oparte „na poszanowaniu 
wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na za-
sadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Two-
rzenie prawa powinno zatem umożliwiać realizację tej koncepcji państwa, w której 
prawo nie jest zespołem reguł narzuconych adresatom przez prawodawcę, ale sta-
nowi wynik dialogu potwierdzającego podmiotowość jego uczestników i zorgani-
zowanego w sposób współistotny poszanowaniu wolności i sprawiedliwych zasad.

Dokonywanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w niezwykłym 
pośpiechu, bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, bez zasięgnięcia opinii 
ekspertów jest niezgodne z zasadami tworzenia prawa, które powinny być stosowa-
ne w demokratycznym państwie prawnym. Sposób postępowania przy uchwalaniu tej 
ustawy godzi w konstytucyjne podstawy demokratycznego państwa prawnego, do któ-
rych preambuła Konstytucji zalicza rzetelność i sprawność działania instytucji publicz-
nych oraz współdziałanie władz i dialog społeczny. Prawo w demokratycznym pań-

2 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 4/06.
3 Por. A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2009, s. 46 i nast.
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stwie prawnym nie może być postrzegane przez ustawodawcę jedynie jako narzędzie 
przydatne do osiągania celów ideologicznych i politycznych; ma ono przecież własną 
podmiotowość, współistotną przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, w któ-
rej – w myśl art. 30 Konstytucji – ma swoje źródło4. W świetle stanowiska doktryny 
organizacja prawotwórstwa powinna uwzględniać potrzebę nadania temu procesowi 
charakteru działania złożonego, wieloetapowego i sekwencyjnego, należycie sformali-
zowanego i określonego prawnie, jawnego i demokratycznego, a więc opartego na dia-
logu i współdziałaniu oraz odrzuceniu arbitralizmu przy określaniu celów prawodawcy 
i formułowaniu przepisów, kontradyktoryjnego czyli umożliwiającego prezentowanie 
przeciwstawnych stanowisk dla osiągnięcia kompromisu, a także zorientowanego na 
stanowienie przepisów zgodnych z Konstytucją i prawem europejskim5. 

Rozpatrzenie przedmiotowej ustawy przez Sejm zaprzecza tym regułom. Przed-
łożony posłom projekt nie został uzasadniony zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie Sejmu i z tego powodu nie powinien być skierowany do pierwszego 
czytania przez Marszałka Sejmu. W myśl art. 34 regulaminu Sejmu sporządzeniu 
projektu ustawy powinno towarzyszyć określenie celu wydania ustawy i wyjaśnienie, 
czy rzeczywiście jest ona potrzebna. Należy także ustalić rzeczywisty stan w dzie-
dzinie, która ma być unormowana i przedstawić różnicę między stanem istniejącym 
a projektowanym. Prace nad projektem powinny być tak zorganizowane, by zapew-
nić dokonanie oceny skutków społecznych, gospodarczych, fi nansowych i prawnych 
oraz wskazać źródła fi nansowania ewentualnych wydatków związanych z wykony-
waniem ustawy po jej uchwaleniu. Uzasadnienie projektu zawiera jedynie bardzo 
lakoniczne informacje o stanowisku wnioskodawcy w kwestiach, które powinny być 
w tym uzasadnieniu przedstawione. Nieodzowne jest również takie zorganizowanie 
prac nad projektem, by można było ocenić jego zgodność z prawem Unii Europej-
skiej, albo stwierdzić, że projekt dotyczy przedmiotu, którego regulacja nie jest objęta 
prawem Unii Europejskiej. Do projektu dołączono stwierdzenie, że materia, której 
on dotyczy „pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej”6, które jest 
niezgodne ze stanem prawa europejskiego. Projekt dotyczy bowiem zasadniczych 
kwestii ustrojowych odnoszących się do funkcjonowania Trybunału Konstytucyjne-
go. Kontrola konstytucyjności prawa należy zaś do tych „tradycji konstytucyjnych 
wspólnych Państwom Członkowskim”, które – w myśl art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej – „stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa”. 

Według art. 34 regulaminu Sejmu pracom nad projektem ustawy powinny to-
warzyszyć konsultacje. Wyniki tych konsultacji powinny zostać przedstawione 
w uzasadnieniu, które powinno informować o przedstawionych wariantach projek-
tu i opiniach, jakie ich dotyczą. Uzasadnienie projektu7 nie zawiera tych informacji.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Por. Sejm VIII kadencji, druk nr 12.
7 Ibidem.
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Projekt – mimo jego doniosłego znaczenia ustrojowego – skierowano do pierw-
szego czytania na posiedzeniu komisji sejmowej naruszając w ten sposób wyma-
gania określone w art. 37 ust. 2 regulaminu Sejmu, zgodnie z którym pierwsze 
czytanie na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się w odniesieniu do projektów ustaw 
regulujących ustrój i właściwość władz publicznych.

Postępując przy uchwalaniu ustawy wbrew regulaminowi sejmowemu w za-
kresie w niniejszym wniosku wskazanym naruszono tym samym określony w nim 
porządek prac Sejmu, a zatem także art. 112 Konstytucji RP, zgodnie z którym po-
rządek prac Sejmu i tryb działania jego organów jest w tym regulaminie określony. 
Naruszenia te pociągają za sobą naruszenie art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym 
organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Nie jest rozpatrzeniem przez Sejm projektu ustawy o tak istotnym znaczeniu 
ustrojowym jej uchwalenie bez zasięgnięcia opinii ekspertów, w szczególności 
opinii Biura Analiz Sejmowych. Tempo prac nad projektem uniemożliwiło zaję-
cie stanowiska przez Krajową Radę Sądownictwa, która – podobnie jak Sąd Naj-
wyższy – otrzymała projekt do zaopiniowania 17 listopada 2015 r., to jest na dwa 
dni przed jego uchwaleniem. W ten sposób naruszono ustawowe prawo Krajowej 
Rady Sądownictwa do opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących 
sądownictwa i sędziów (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej 
Radzie Sądownictwa, Dz. U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) oraz ustawowe prawo Sądu 
Najwyższego do opiniowania projektów ustaw (art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listo-
pada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, Dz. U. z 2013 r., poz. 499 ze zm.). 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego istnieje konstytucyjny nakaz, „by podsta-
wowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie przebyły pełną drogę procedury 
sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowanych 
rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska”8. Nakazowi temu sprzeciwia się takie 
stosowanie procedury stanowienia ustawy, jakie miało miejsce w odniesieniu do 
aktu, który jest przedmiotem zaskarżenia. W orzecznictwie Trybunału Konstytu-
cyjnego utrwalony jest pogląd, że „zasada rozpatrywania projektu w trzech czy-
taniach nie powinna być rozumiana w sposób czysto formalny (jako wymaganie 
trzykrotnego rozpatrywania tak samo oznaczonego projektu ustawy), bo jej celem 
jest możliwie najdokładniejsze i najwnikliwsze rozpatrzenie projektu, a przez to 
wyeliminowanie ryzyka niedopracowania lub przypadkowości przyjmowanych 
rozwiązań. Zasada trzech czytań oznacza więc konieczność trzykrotnego rozpatry-
wania przez Sejm tego samego projektu ustawy w sensie merytorycznym, nie zaś 
tylko technicznym”9. 

W przekonaniu wnioskodawcy naruszone w toku uchwalania zaskarżonej usta-
wy elementy trybu prawodawczego mają podstawowe znaczenie z punktu widzenia 
zasad demokratycznego prawodawstwa i decydują o niezgodności ustawy z art. 2 

8 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 45/05.
9 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 37/03.
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Konstytucji ze względu na tryb jej uchwalenia. Stwierdzenia niekonstytucyjności 
badanego aktu normatywnego wymaga – jak zauważył Trybunał Konstytucyjny – 
„niepoddanie tekstu obowiązkowym, wynikającym z Konstytucji, konsultacjom”10, 
co miało miejsce w przypadku zaskarżonej ustawy i polegało – właśnie ze wzglę-
du na pośpiech w jej uchwalaniu – na pozbawieniu Krajowej Rady Sądownictwa 
możliwości zajęcia stanowiska wskutek zwrócenia się do Rady o opinię 17 listopa-
da 2015 roku, podczas gdy projekt uchwalono 19 listopada 2015 roku. W świetle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w związku z tym, że źródłem umocowa-
nia kompetencji opiniodawczej KRS w zakresie ustaw dotyczących „niezależno-
ści sądów i niezawisłości sędziów” jest Konstytucja, „zaniechanie zapytania KRS 
o opinię w tej sprawie przedstawia się (jeśli chodzi o organ, który dopuścił się za-
niechania) jako zlekceważenie powinności konstytucyjnej. To zaś jakościowo jest 
cięższym uchybieniem w procedurze legislacyjnej niż zaniechanie zebrania opinii 
będących realizacją kompetencji mającej swe źródło w ustawodawstwie zwykłym 
(tak np. w wypadku Sądu Najwyższego czy w większości kwestii wymagających 
opinii związków zawodowych lub społeczności lokalnych). Krajowa Rada Sądow-
nictwa jest bowiem organem konstytucyjnym, którego konstytucyjną funkcją jest 
„stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów” (art. 186 ust. 1). Wy-
konywanie tej konstytucyjnej funkcji nie byłoby realne i pełne bez konsultacyjnych 
kompetencji w zakresie procesu legislacyjnego. Jeżeli zatem projekt legislacyjny 
dotyczy kwestii, o której mowa w art. 186 Konstytucji, to koniecznym elemen-
tem procedury legislacyjnej, i to koniecznym z uwagi na ujęcie Konstytucji, jest 
przedstawienie projektu Krajowej Radzie Sądownictwa”11. Z tego względu zasadne 
jest stwierdzenie niezgodności zaskarżonej ustawy z Konstytucją. Na tym właśnie 
w szczególności polega związek między szybkim tempem uchwalania ustawy a jej 
niezgodnością z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji RP, że w de-
mokratycznym państwie prawnym parlament działa na podstawie i w granicach 
prawa, w tym Konstytucji, określającego reguły postępowania ustawodawczego 
i rolę Krajowej Rady Sądownictwa w tym postępowaniu. Reguł tych nie można 
ignorować bez konsekwencji wynikających z ich naruszenia. Sejm w demokra-
tycznym państwie prawnym – jak wskazał Trybunał Konstytucyjny – „może dużo”, 
ale nie może „wszystkiego”12. Dotyczy to właśnie przekroczenia granic działania 
ustawodawcy w procesie stanowienia zaskarżonej ustawy, polegającego na unie-
możliwieniu przedstawienia stanowiska przez KRS. 

Należy podkreślić, iż w dotychczasowym orzecznictwie Trybunał Konstytucyj-
ny przyjmował, że stwierdzenie naruszenia przepisów procedury jest wystarczającą 
przesłanką uznania niekonstytucyjności kwestionowanego aktu i że „w takiej sytu-

10 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 39/07.
11 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 39/97.
12 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. U 4/06.
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acji zasadniczo nie ma już potrzeby badania zarzutów merytorycznych”13. Trybunał 
przyjmował także, że stwierdzenie niekonstytucyjności ze względu na tryb „nie 
wyłącza dopuszczalności badania zarzutów materialnych”14. Wskazane w ustawie 
o Trybunale Konstytucyjnym kryteria oceny konstytucyjności można stosować 
łącznie. Badanie określonego aktu (przepisu) może więc polegać na równoczesnej 
ocenie jego prawidłowości materialnej, kompetencyjnej i proceduralnej15. Z tego 
więc względu zaskarżenie obejmuje także zarzuty nie odnoszące się do procedury 
stanowienia przedmiotowej ustawy. 

2. W art. 12 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu nadanym 
przez art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o TK ustawodawca wprowadził roz-
wiązanie polegające na tym, ze prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Pre-
zydent RP na trzyletnią, jednokrotnie powtarzalną kadencję, spośród co najmniej 
trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne. Rozwiązanie 
to uzależnia prezesa Trybunału mającego zamiar powtarzania kadencji od Prezy-
denta RP oraz od sędziów Trybunału. Tego rodzaju uzależnienie może wywołać 
dysfunkcjonalne skutki w działalności Trybunału i z tego względu jest ono nie-
zgodne z art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ narusza wymaganą przez ten prze-
pis równowagę między Trybunałem a Prezydentem. Przepis jest także niezgodny 
z art. 173 Konstytucji przez to, że narusza niezależność Trybunału i jego odrębność 
od władzy Prezydenta RP. Uzupełniającą argumentację na rzecz tezy o niezgod-
ności z art. 10 i art. 173 Konstytucji RP rozwiązań uzależniających Trybunał od 
Prezydenta RP zawiera kolejny punkt uzasadnienia. 

3. W art. 21 ust. 1 a ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dodanym przez art. 1 
pkt 4 b ustawy o zmianie ustawy o TK ustawodawca wprowadził regulację, zgodnie 
z którą złożenie ślubowania rozpoczyna bieg kadencji sędziego Trybunału. Przepis 
ten, w konsekwencji przyjęcia w ustawie o zmianie ustawy o TK, że osoba wybrana 
na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta RP ślubowanie w ter-
minie 30 dni od dnia wyboru, uzależnia wybór dokonany przez Sejm od akceptacji 
udzielanej przez Prezydenta RP. 

Kwestionowany w niniejszym wniosku przepis zawiera rozwiązanie niezgodne 
z wyrażoną w art. 10 Konstytucji RP zasadą podziału władz, w myśl której ustrój 
państwa opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonaw-
czej i sądowniczej. Zachwianie tej równowagi przez to, że Prezydent RP może 
zablokować wybór sędziego TK dokonany przez Sejm, a tym samym zyskuje pod-
stawę do pozakonstytucyjnego oddziaływania na proces wyboru, godzi w podstawy 
ustroju podziału władz ustanowione w art. 10 Konstytucji RP. Zarazem też art. 21 

13 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroków w sprawach o sygn. K 3/98, K 25/98, K 11/02.
14 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 25/97.
15 Tak zwłaszcza Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 39/97.
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ust. 1 a ingeruje w sferę jądra kompetencyjnego władzy Sejmu, znajdującej wyraz 
w jego uprawnieniach kreacyjnych w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego.

Konstytucyjna zasada podziału władz zakłada istnienie równowagi władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Warunkiem zachowania tej równo-
wagi jest m.in. zawarty w normach ustrojowych mechanizm wzajemnego hamowa-
nia władz, które nie działają w oderwaniu i autonomii od pozostałych.

W doktrynie znajduje wyraz pogląd, zgodnie z którym z zasady podziału władz 
wynikają domniemania kompetencyjne przyporządkowujące poszczególnym wła-
dzom właściwe im kompetencje. Domniemania te nie mogą zostać przełamane 
przepisami ustaw zwykłych16. Jednakże kwestionowany przepis ustawy zwykłej 
tego rodzaju domniemanie przełamuje uzależniając kreacyjną kompetencję Sejmu 
od akceptacji Prezydenta RP, aczkolwiek nie przewiduje tego Konstytucja RP.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasada po-
działu władzy zakłada, że „system organów państwowych powinien zawierać we-
wnętrzne mechanizmy zapobiegające koncentracji i nadużyciom władzy państwo-
wej, gwarantujące jej sprawowanie zgodnie z wolą Narodu i przy poszanowaniu 
wolności i praw jednostki. Wymóg „rozdzielenia” władz oznacza m.in., że każdej 
z trzech władz powinny przypadać kompetencje materialnie odpowiadające ich 
istocie, a co więcej – każda z tych władz powinna zachowywać pewne minimum 
kompetencyjne stanowiące o zachowaniu tej istoty. Ustawodawca zaś – kształtując 
kompetencje poszczególnych organów państwowych – nie może naruszyć owe-
go „istotnego zakresu” danej władzy”17. Jednakże kwestionowany przepis narusza 
istotny zakres kreacyjnej władzy Sejmu polegającej na dokonywaniu wyboru sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego, który jest jednym z gwarantów prawa do sądu 
wysłowionego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP jako prawo każdego do rozpatrze-
nia sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Trybunał Konstytucyjny 
złożony z sędziów podlegających pozakonstytucyjnej zależności od Prezydenta RP 
traci te właściwości, a tym samym kwestionowany we wniosku przepis jest nie-
zgodny z art. 173 Konstytucji RP, w myśl którego sądy są władzą odrębną i nieza-
leżną od innych władz.

W doktrynie znalazło wyraz przekonanie, że odrębność, o której mowa 
w art. 173 Konstytucji RP, należy „rozumieć jako odrębność organizacyjną, co 
oznacza, że władza sądownicza jest wyodrębnioną, autonomiczną strukturą organi-
zacyjną w systemie organów państwa, i jako odrębność funkcjonalną, co oznacza, 
że na tok funkcjonowania władzy sądowniczej nie ma wpływu ani władza usta-
wodawcza, ani władza wykonawcza, co stanowi gwarancję niezależności władzy 
sądowniczej”18. 

16 Tak L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 72.
17 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 16/04.
18 Tak J. Trzciński, uwagi do art. 173, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 

1999, t. I, s. 11.
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Tylko o Sądach i Trybunałach Konstytucja RP stanowi, że są one „władzą od-
rębną i niezależną od innych władz” (art. 173). „Odrębny” to „zupełnie inny, różny 
od innych, odmienny, swoisty”, a także „będący samodzielną całością, oddzielny, 
osobny”. „Niezależny” zaś to „nie będący zależnym od nikogo i niczego, podpo-
rządkowany nikomu i niczemu; sam o sobie decydujący; samodzielny, niezawisły”, 
oraz „nie podlegający czyjemuś wpływowi”19. 

Z punktu widzenia językowego art. 173 Konstytucji w sposób jednoznaczny 
oddziela władzę sądowniczą od innych władz zakładając, że stanowi ona samo-
dzielną całość. A zatem zasada podziału i równowagi władz wyrażona w art. 10 
Konstytucji powinna być w odniesieniu do władzy sądowniczej rozumiana w taki 
sposób, by jej „odrębność i niezależność” była należycie respektowana.

Argument, w myśl którego wzgląd na zasadę równowagi władz przemawia 
za dopuszczeniem oddziaływania władzy ustawodawczej i wykonawczej na wła-
dzę sądowniczą wymaga analizy w kontekście konstytucyjnej zasady zachowania 
odrębności i niezależności tej władzy. Oznacza to, że ingerencja władzy ustawo-
dawczej i wykonawczej w sferę oddziaływania władzy sądowniczej możliwa jest 
jedynie w konstytucyjnie dopuszczonym zakresie. Ustanowiona w Konstytucji za-
sada podziału władz jest rozumiana w doktrynie i judykaturze jako konstytucyjny 
przejaw koncepcji domniemań kompetencyjnych. Domniemanie kompetencyjne 
wynikające z art. 10 Konstytucji zostaje w odniesieniu do władzy Sądów i Trybu-
nałów wzmocnione przez art. 173 Konstytucji. Tym bardziej więc nie może być 
ono przełamane przepisami zwykłej ustawy20.

Z art. 173 Konstytucji RP wynika, że w odniesieniu do władzy sądowniczej po-
dział władz oznacza separację tej władzy od innych. A zatem w stosunkach pomię-
dzy władzą sądowniczą a ustawodawczą i wykonawczą element równowagi „spro-
wadza się jedynie do obowiązku „działania na podstawie i w granicach prawa” 
(art. 7) oraz podległości „konstytucji oraz ustawom” (art. 178 ust. Konstytucji)”21 
w przypadku sędziów i podległości „tylko Konstytucji” w przypadku sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego (art. 195 ust. 1 Konstytucji).

Przytoczone argumenty uzasadniają także zarzut niezgodności przepisu art. 12 
ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu nadanym przez ustawę 
o zmianie ustawy o TK z art. 10 i art. 173 Konstytucji RP. 

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ugruntowane jest przekonanie, że 
zasada podziału władzy zakłada szczególny sposób określenia stosunków między 
władzą sądowniczą a pozostałymi władzami. W stosunkach między władzą ustawo-
dawczą a wykonawczą możliwe są różne formy wzajemnych oddziaływań i współ-
pracy, dopuszcza się również istnienie obszaru, w którym kompetencje organów 

19 Por. B. Dunaj, Słownik języka polskiego, Warszawa 1996, s. 616 i 664. 
20 Por. R. Piotrowski, Władza sądownicza w Konstytucji RP, „Krajowa Rada Sądownictwa”, nr 1/2010, 

s. 20.
21 Tak J. Trzciński, op. cit., s. 10.
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należących do obu władz „przecinają się” lub „nakładają”. Natomiast relacje mię-
dzy władzą sądowniczą a pozostałymi muszą opierać się na zasadzie „separacji”. 
Koniecznym elementem zasady podziału władzy są niezależność sądów i nieza-
wisłość sędziów22. Według Trybunału „odrębność i niezależność sądów nie może 
prowadzić do zniesienia mechanizmu koniecznej równowagi pomiędzy wszystkimi 
tymi władzami. Każda z nich powinna dysponować natomiast takimi instrumenta-
mi, które pozwalają jej powstrzymywać, hamować działania pozostałych (…). Za-
sada ta, wyrażana także znaną formułą checks and balance, jest jedną z najstarszych 
zasad ustrojowych i zarazem jedną z najistotniejszych i najlepiej sprawdzonych 
w praktyce reguł demokracji. (…) Jest w tym kontekście poza sporem, że mecha-
nizm hamowania i równowagi, zakładający możliwość ingerencji w zakres władzy 
sądowniczej nie może dotykać niezawisłości sędziowskiej w zakresie sprawowania 
urzędu, a jakiekolwiek wkraczanie w działanie i organizację władzy sądowniczej, 
w sferze nie objętej bezwzględną zasadą niezawisłości, może być dokonywane je-
dynie wyjątkowo i posiadać dostateczne uzasadnienie merytoryczne”23. Jednakże 
kwestionowany przepis zasadniczo narusza równowagę władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej kreując pozakonstytucyjną podstawę kompetencyjną, 
dającą Prezydentowi RP możliwość zniweczenia dokonanego przez Sejm wyboru 
sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W orzecznictwie konstytucyjnym, a także w orzecznictwie Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, podkreślono „znaczenie odrębności wymiaru sprawiedli-
wości wobec innych władz” i potrzebę chronienia „piastunów wymiaru sprawie-
dliwości przed prowokacją i retorsją, a także przed naciskami (choćby pośrednimi) 
ze strony innych władz czy – co współcześnie stanowi największe zagrożenie dla 
odrębności trzeciej władzy – przed wpływem ośrodków politycznych, zaintere-
sowanych obsadą wymiaru sprawiedliwości, oraz niewłaściwie ukierunkowanym 
naciskiem medialnym”24. Chodzi w istocie o „stabilizację orzecznictwa wobec 
możliwości wywierania na nie wpływu przez czynniki spoza wymiaru sprawiedli-
wości”25. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego o możliwości realizowania przez 
sądy „równoważenia”, zgodnie z art. 10 ust. 1 Konstytucji, „nie może być mowy 
bez istnienia efektywnych gwarancji w tym zakresie. Sądy zależne (od egzekuty-
wy) i pozbawieni niezawisłości (choćby tylko wewnętrznej) sędziowie – nie mogą 
tworzyć skutecznie działającego mechanizmu, o którym mowa w art. 10 Konstytu-
cji. Zależne sądy nie dysponują własnym marginesem oceny i legitymizują decyzje 
w rzeczywistości podejmowane gdzie indziej, a dyspozycyjni (albo tylko pozba-
wieni odwagi cywilnej sędziowie) powodują, że mechanizm, któremu ma służyć 

22 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 8/99.
23 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 12/03.
24 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 39/07.
25 Ibidem.
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zasada podziału władzy, staje się fasadowy”26. Spostrzeżenia te mają szczególne 
znaczenie w niniejszej sprawie.

Kwestionowany przepis jest także niezgodny z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji 
RP, w myśl których sędziowie są nieusuwalni (ust. 1), a usunięcie sędziego z urzę-
du wbrew jego woli może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie 
(ust. 2). Jednakże art. 21 ust. 1a ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dodany przez 
art. 1 pkt 4b ustawy o zmianie ustawy o TK, stanowiąc, że złożenie ślubowania 
wobec Prezydenta RP rozpoczyna bieg kadencji sędziego Trybunału Konstytucyj-
nego, czyni sędziego Trybunału Konstytucyjnego usuwalnym i pozwala na usunię-
cie sędziego z urzędu w przypadku wynikającym z pozostawionej Prezydentowi 
RP możliwości zaniechania przyjęcia ślubowania od sędziego wybranego przez 
Sejm w terminie 30 dni od dnia wyboru. Ustawa nie precyzuje żadnych przesłanek 
powstrzymania się przez Prezydenta RP od przyjęcia ślubowania, a tym samym 
pozostawia określenie tych przesłanek jego dyskrecjonalnemu uznaniu. Nie są to 
więc przesłanki określone w ustawie, aczkolwiek kwestionowany przepis otwiera 
drogę do ich zastosowania.

Kwestionowany przepis jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji, w myśl 
którego sędzia Trybunału Konstytucyjnego jest wybierany przez Sejm. Tymcza-
sem art. 21 ust. 1a ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, dodany przez art. 1 pkt 
4b ustawy o zmianie ustawy o TK, uzależniając wynik dokonanego przez Sejm 
wyboru od dodatkowej przesłanki, jaką jest złożenie ślubowania wobec Prezydenta 
RP w ustawowym terminie, wyłącza ustawą przepis Konstytucji RP. Konstytucja 
zakłada pełną skuteczność wyboru dokonanego przez Sejm, tymczasem ustawa tę 
skuteczność niweluje.

4. Art. 1 pkt 6 ustawy z mianie ustawy o TK dodaje do ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym przepis art. 137a, w brzmieniu „W przypadku sędziów Trybuna-
łu, których kadencja upływa w roku 2015, termin na złożenie wniosku, o którym 
mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu”. 
Przepis ten zakłada, że nie dokonano wyboru sędziów, których kadencja upływa 
w roku 2015. Jest to założenie kontrfaktyczne. Wyboru dokonano zgodnie z obo-
wiązującą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Skoro – jak stwierdza Trybunał 
Konstytucyjny – prawda jest normatywną podstawą ustroju państwa27, racjonalny 
ustawodawca nie może stanowić prawa opartego na nieracjonalnym założeniu, że 
nie wydarzyło się to, co w istocie miało miejsce i jest faktem powszechnie znanym, 
wywołującym sprzeczne oceny i liczne kontrowersje.

Z tego właśnie względu kwestionowany przepis jest sprzeczny z wywodzoną 
z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą racjonalności ustawodaw-

26 Ibidem.
27 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 13/05.
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cy. Przywiązanie ustawodawcy do respektowania zasad racjonalności w tworzeniu 
prawa stanowi podstawę systemu prawa.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazło wyraz przekonanie, że 
„podstawą każdego systemu norm prawnych jest fi kcja prawna racjonalności pra-
wodawcy”28, a jednocześnie „punktem wyjścia dla kontroli konstytucyjności prawa 
jest zawsze założenie racjonalnego działania ustawodawcy”29, które nakazuje przy-
jąć, że wszelkie działania prawodawcy są efektem dogłębnego rozważenia proble-
mu i dojrzałej decyzji znajdującej racjonalne uzasadnienie. Wynika więc stąd, że 
stanowione prawo cechuje się założonym z góry racjonalizmem”30. To właśnie ów 
racjonalizm ustawodawcy, potwierdzony w treści ustawy, „pozwala wymagać od 
wszystkich obywateli” respektowania prawa. Zdaniem Trybunału „odrzucenie fi k-
cji racjonalności ustawodawcy wiązałoby się z dopuszczeniem możliwości podwa-
żania poszczególnych aktów prawnych i odmowy ich stosowania, to zaś groziłoby 
rozprzężeniem wszystkich więzi prawnych i społecznych. Skoro punktem wyjścia 
jest przyjęcie racjonalności ustawodawcy (i wynikającego stąd racjonalizmu po-
szczególnych unormowań prawnych), to racjonalizm stanowionego prawa musi zo-
stać uznany za składową przyzwoitej legislacji”31. Tym samym ustawa arbitralnie 
zmieniająca przeszłość przez eliminację faktów jest niezgodna z zasadą demokra-
tycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) przez to, że nie odpowiada stan-
dardom przyzwoitej legislacji i podważa zaufanie do państwa oraz stanowionego 
przez nie prawa.

Zmieniając rzeczywistość minioną kwestionowany przepis ingeruje w zdarze-
nia przeszłe w ten sposób, że zastępuje termin zgłaszania kandydatów na sędziów 
Trybunału, który wynosił 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy o Trybunale Konstytu-
cyjnym nowym terminem, wynoszącym 7 dni od „dnia wejścia w życie niniejszego 
przepisu”. Tym samym przepis ten funkcjonalnie unieważnia wybór sędziów do-
konany przez Sejm poprzedniej kadencji naruszając tym samym zakaz nadawania 
prawu wstecznej mocy obowiązującej. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny moc 
wsteczna może być nadana przepisowi prawnemu „w zupełnie wyjątkowych sytu-
acjach”32. W uzasadnieniu projektu ustawy nie wspomniano jednak o wartościach 
konstytucyjnych, które mogłyby wskazywać na potrzebę zastosowania tego rodza-
ju rozwiązania. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażono przekonanie o „kar-
dynalnym charakterze zakazu retroakcji”33, która „stanowi kanon podstawowych 
dyrektyw państwa prawnego”34. Naruszenie tej zasady jest zarazem naruszeniem 

28 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
29 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/99.
30 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
31 Ibidem.
32 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/98.
33 Tak w uchwale SN z 22 grudnia 1997 r., III CZP 61/97.
34 Tak w wyroku SN z 15 maja 2000 r., II CKN 293/00.
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zasady demokratycznego państwa prawnego, a przepis funkcjonalnie retroaktywny 
jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Zarazem jednak, unieważniając w istocie kwestionowanym w niniejszym wnio-
sku przepisem wybór sędziów Trybunału dokonany przez Sejm poprzedniej kaden-
cji, ustawodawca narusza zasadę podziału władz w zakresie wskazanym w pkt 2 
wniosku. Przepis art. 137 a dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy o zmianie ustawy o TK 
jest także niezgodny z art. 45 ust. 1 i z art. 173 Konstytucji RP. Trybunał Konstytu-
cyjny złożony z sędziów, których wybór Sejm unieważnia ustawą, nie jest władzą 
odrębną i niezależną od Sejmu, a tym samym „odrębną i niezależną od innych 
władz”, jak tego wymaga art. 173 Konstytucji. Nie jest także sądem niezależnym, 
bezstronnym i niezawisłym. Sędziowie Trybunału nie są też nieusuwalni, skoro 
ustawa może usunąć z urzędu sędziego na ten urząd wybranego przez Sejm. Kwe-
stionowany przepis jest zatem niezgodny z art. 180 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten 
narusza również art. 180 ust. 2 Konstytucji, ponieważ usuwa sędziów z urzędu ze 
względu na przesłanki, których nie określa, a które znane są ustawodawcy. Ustawa 
nie wskazując przesłanek, a zezwalając na usunięcie sędziów Trybunału z urzę-
du, na który zostali wybrani, nadaje tym przesłankom arbitralny i dyskrecjonalny 
charakter. Kwestionowany przepis jest także niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytu-
cji, w myśl którego Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego „na 9 lat”. 
Konstytucja nie przewiduje żadnej formy odwołania przez Sejm sędziego, który 
został wybrany. Stworzenie tego rodzaju możliwości przez kwestionowany przepis 
jest zatem z Konstytucją niezgodne. 

5. Art. 2 ustawy o zmianie ustawy o TK stanowi, że kadencja dotychczasowe-
go Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasa po upływie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Stosownie do art. 194 ust. 2 Konstytucji 
RP Prezesa i Wiceprezesa Trybunału powołuje Prezydent RP. Konstytucja nie prze-
widuje możliwości odwołania. Ustawodawca zatem, przyznając sobie kompeten-
cję do zakończenia kadencji Prezesa i Wiceprezesa Trybunału przed zakończeniem 
urzędowania przez tych sędziów, związanego z upływem ich indywidualnej 9-let-
niej kadencji, narusza art. 194 ust. 2 Konstytucji. Kwestionowany przepis jest także 
niezgodny z art. 10 Konstytucji RP ponieważ narusza równowagę między władzą 
ustawodawczą a sądowniczą przyznając ustawodawcy prawo usunięcia z ich urzę-
dów Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Przepis ten jest niezgodny 
z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że stanowiąc podstawę prawną dla usu-
nięcia z urzędu Prezesa i Wiceprezesa Trybunału sprowadza immanentne ryzyko 
dla bezstronności, niezależności i niezawisłości Trybunału jako sądu, a zarazem 
organu spełniającego znaczącą rolę wobec innych sądów ze względu na orzekanie 
w sprawach skarg konstytucyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na pytania prawne. 
Kwestionowany przepis jest niezgodny z art. 173 Konstytucji RP, ponieważ godzi 
w zapewnioną tym przepisem odrębność Trybunału i jego niezależność od innych 
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władz. Trybunał, którego Prezes i Wiceprezes mogą zostać usunięci ze swych urzę-
dów dyskrecjonalnym i arbitralnym aktem władzy ustawodawczej nie zachowuje 
konstytucyjnie wymaganej niezależności i odrębności od ustawodawcy.

6. Art. 21 ust. 1 a oraz art. 137 a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064), dodane przez art. 1 pkt 4 b oraz przez art. 1 pkt 
6 ustawy o zmianie ustawy o TK, są niezgodne z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Powołany przepis Konwencji ustana-
wia prawo każdego do niezawisłego i bezstronnego sądu. W świetle utrwalone-
go orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ocena niezawisłości 
organu wobec parlamentu i władzy ustawodawczej wymaga rozważenia sposobu 
powoływania jego członków, czasu sprawowania przez nich urzędu sędziego, ist-
nienia gwarancji przed naciskami zewnętrznymi, a także ustalenia, czy organ jest 
postrzegany jako posiadający niezawisłość35. Kwestionowane przepisy są niezgod-
ne z art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ uzależniają sędziów Trybunału Konsty-
tucyjnego, a przez to także Trybunał, od władzy ustawodawczej i wykonawczej 
w zakresie wskazanym w pkt 2 – 4 niniejszego uzasadnienia. Należy podkreślić, 
że w standardach niezależności sądów i niezawisłości sędziów ukształtowanych 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kładzie się nacisk na 
brak nie tylko rzeczywistego, lecz także choćby pozornego uzależniania sądów (sę-
dziów) w ich działalności orzeczniczej od czynników innych niż tylko wymagania 
prawa36. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzono, iż na gruncie 
art. 6 ust. 1 Konwencji „niezawisłość w aspekcie obiektywnym ocenia się, badając, 
czy – niezależnie od postawy sędziego – poddające się weryfi kacji fakty mogą 
rodzić wątpliwości co do zachowania tej niezawisłości. W tym zakresie nawet wra-
żenie może mieć znaczenie. Chodzi tutaj o zaufanie, jakie sądy muszą wzbudzać 
w opinii publicznej, a przede wszystkim w oczach stron postępowania”37. Standar-
dy demokracji konstytucyjnej w Europie czynią niezawisłość sędziów i niezależ-
ność sądów – także konstytucyjnych – podstawą państwa prawnego i gwarancją 
skutecznej ochrony praw i wolności. Kwestionowane przepisy są niezgodne z art. 6 
ust. 1 Konwencji, ponieważ naruszają te standardy w zakresie wyżej wskazanym.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie

35 Por. na ten temat L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010, s. 314 i nast.

36 Ibidem.
37 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 39/07.
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Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z dnia 29 grudnia 2015 r. inicjujący postępowanie 
w sprawie K 47/15

Trybunał Konstytucyjny
Rzeczypospolitej Polskiej

Al. J.Ch. Szucha 12a
00-918 Warszawa

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 pkt 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, w związku z art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. 
o Sądzie Najwyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 499 ze zm.) wnoszę 
o stwierdzenie, że: 

1) art. 10 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 80 ust. 2, art. 87 ust. 2, art. 99 
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym 
(Dz. U. poz. 1064 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3, 9, 10, 12, 
14, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) oraz art. 2 tej ustawy są niezgodne z art. 10 
ust. 2 i art. 173 Konstytucji RP w związku z preambułą, art. 2 i art. 45 
ust. 1 Konstytucji RP przez to, że tworząc instytucję publiczną w kształ-
cie uniemożliwiającym jej rzetelne i sprawne działanie, naruszają zasa-
dy państwa prawnego w zakresie kontroli konstytucyjności sprawowanej 
przez Trybunał Konstytucyjny oraz zasadę racjonalności ustawodawcy;

2) art. 28 a, art. 31 a, art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez 
art. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy wymienionej w pkt 1 są niezgodne z art. 10 ust. 1, 
173 i 195 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 8 pkt 4, art. 28 a, art. 31 a, art. 36 ust. 1 pkt 4, art. 36 ust. 2, ustawy 
z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 
ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2, 5, 7, 8, ustawy wymienio-
nej w pkt 1 są niezgodne z art. 119 ust. 1 Konstytucji RP;

4) art. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 8 
i z art. 188 Konstytucji RP.
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Jednocześnie na podstawie art. 8 ust. 2 i 188 Konstytucji RP wnoszę o wy-
danie orzeczenia w przedmiocie niniejszego wniosku na podstawie przepisów 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym sprzed nowelizacji dokonanej zaskarżo-
ną ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyj-
nym (Dz. U. poz. 2217) – dalej: ustawa nowelizująca, nowelizacja. 

Do reprezentowania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym upo-
ważniam radcę prawnego prof. dr hab. Małgorzatę Wrzołek-Romańczuk.

UZASADNIENIE

I. Uwagi wstępne

Trybunał Konstytucyjny jest podstawą demokratycznego państwa prawnego, 
którego fundamentem „stała się zasada nadrzędności Konstytucji”1. W państwie 
tym „parlament nie ma pozycji nadrzędnej nad innymi organami, z wyjątkiem ści-
śle określonych wypadków, nie ma także pozycji monopolistycznej w systemie 
organów państwa. Taka konstrukcja została stworzona m.in. w celu uniknięcia – 
historycznie znanego – doświadczenia. To doświadczenie to zarówno ryzyko, jak 
i realne niebezpieczeństwo uproszczonego rozumienia demokracji – głównie, je-
śli nie wyłącznie – do wszechwładzy większości parlamentarnej. By uniknąć tego 
niebezpieczeństwa, został stworzony system demokracji konstytucyjnej zawarty 
w Konstytucji z 1997 r.”2 

W myśl art. 197 Konstytucji RP organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz 
tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Ma ona zasadnicze znaczenie 
dla zagwarantowania funkcjonowania demokracji konstytucyjnej i nadrzędności 
Konstytucji, która jest najwyższym prawem w państwie wtedy, kiedy Trybunał 
Konstytucyjny jest niezależny od innych władz, a jego sędziowie w sprawowaniu 
swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.

Stosunkowo częste ostatnio zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, do-
konywane w warunkach konfl iktu politycznego między większością a opozycją, 
w pośpiechu, który sprzyja tworzeniu przepisów wymagających oceny ich zgodno-
ści z Konstytucją pozwalającej uniknąć błędów wynikających z przewagi kalkula-
cji politycznych nad analizą skutków prawnych przyjmowanych rozwiązań.

Prace nad ustawą nowelizującą nie przebiegały w warunkach odpowiadających 
konstytucyjnym i regulaminowym standardom postępowania ustawodawczego, 
a zwłaszcza postanowieniom preambuły do Konstytucji, w świetle których prawa 
powinny być oparte „na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu 
władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej upraw-

1 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. U 4/06.
2 Ibidem.
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nienia obywateli i ich wspólnot”. Tworzenie prawa powinno zatem – jak podkre-
ślono we wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego 
w przedmiocie ustawy z dnia 19 listopada o zmianie ustawy o Trybunale Konsty-
tucyjnym – umożliwiać realizację tej koncepcji państwa, w której prawo nie jest 
zespołem reguł narzuconych adresatom przez prawodawcę, ale stanowi wynik dia-
logu potwierdzającego podmiotowość jego uczestników i zorganizowanego w spo-
sób współistotny poszanowaniu wolności i sprawiedliwych zasad. Organizacja pra-
wotwórstwa powinna uwzględniać potrzebę nadania temu procesowi charakteru 
działania złożonego, wieloetapowego i sekwencyjnego, należycie sformalizowane-
go i określonego prawnie, jawnego i demokratycznego, a więc opartego na dialogu 
i współdziałaniu oraz odrzuceniu arbitralizmu przy określaniu celów prawodawcy 
i formułowaniu przepisów, kontradyktoryjnego czyli umożliwiającego prezento-
wanie przeciwstawnych stanowisk dla osiągnięcia kompromisu, a także zoriento-
wanego na stanowienie przepisów zgodnych z Konstytucją i prawem europejskim3. 

Dokonywanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w niezwykłym 
pośpiechu, w warunkach chaotycznych polemik, w przekonaniu, że Trybunał za-
blokuje reformy przygotowane przez rząd wyłoniony w wyniku wyborów parla-
mentarnych, bez konsultacji z organizacjami pozarządowymi, bez zasięgnięcia 
opinii ekspertów, jest niezgodne z zasadami tworzenia prawa, które powinny być 
stosowane w demokratycznym państwie prawnym. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 122) 
wpłynął do Sejmu 15 grudnia 2015 roku. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu 
odbyło się 17 grudnia 2015 roku. Projekt skierowano do Komisji Ustawodawczej, 
na posiedzeniu której w dniu 21 grudnia 2015 roku wnioskodawcy zgłosili po-
prawki stanowiące nowum legislacyjne w stosunku do materii projektu poddanego 
pierwszemu czytaniu i w szczególności wprowadzające nowe rozwiązania doty-
czące postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
i nowe reguły usuwania ich z urzędu przewidujące udział w tym postępowaniu 
przedstawicieli władzy wykonawczej oraz Sejmu. 

Z dostępnych informacji o pracach Komisji Ustawodawczej nie wynika jednak, 
że w pracach tych uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta RP i Ministra Sprawie-
dliwości oraz, że Komisja zasięgała ich opinii. Wprowadzenie do ustawy przepisu 
art. 28 a przyznającego Prezydentowi RP prawo do występowania z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego, z którego to upraw-
nienia Prezydent RP będzie mógł korzystać po uzyskaniu kontrasygnaty Prezesa 
Rady Ministrów, a także przyznanie analogicznej kompetencji Ministrowi Sprawie-
dliwości, bez zasięgnięcia przez Komisję Ustawodawczą ich opinii, trudno pogo-
dzić z zasadą współdziałania władz wyrażoną we wstępie do Konstytucji.

3 Por. A. Malinowski (red.), Zarys metodyki pracy legislatora, Warszawa 2009, s. 46 i nast.
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Drugie czytanie projektu ustawy nowelizującej odbyło się na posiedzeniu 
Sejmu 22 grudnia 2015 roku. Projekt skierowano ponownie do Komisji Ustawo-
dawczej w celu przedstawienia sprawozdania, co nastąpiło w tym samym dniu. 
22 grudnia odbyło się też III czytanie i uchwalono ustawę nowelizującą, którą Se-
nat przyjął bez poprawek 24 grudnia 2015 roku.

II. Dysfunkcjonalny charakter ustawy nowelizującej

Wbrew oświadczeniom projektodawców ustawa nowelizująca nie usprawnia 
funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwnie, wprowadzone w niej 
rozwiązania prawne są niezgodne z wyrażoną w preambule Konstytucji zasadą za-
pewnienia rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych oraz zasadą ra-
cjonalności ustawodawcy (art. 2 Konstytucji), a przez to ograniczają konstytucyjne 
prawo do sądu, zwłaszcza znajdujące urzeczywistnienie w postaci skargi konstytu-
cyjnej oraz za pośrednictwem instytucji pytań prawnych. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „rzetelność i sprawność działania in-
stytucji publicznych w szczególności zaś tych instytucji, które zostały stworzo-
ne w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję, należy 
do wartości mających rangę konstytucyjną. Wynika to jasno z tekstu wstępu do 
Konstytucji (tzw. preambuły), w którym jako dwa główne cele ustanowienia Kon-
stytucji wymieniono: zagwarantowanie praw obywatelskich oraz zapewnienie rze-
telności i sprawności działania instytucji publicznych. Badanie tej działalności nie 
należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Może on natomiast, w ramach 
kompetencji opartej na art. 188 ust. 1 do 3 Konstytucji, oceniać, czy przepisy nor-
mujące działalność tych instytucji zostały ukształtowane w sposób umożliwiający 
ich rzetelne i sprawne działanie. Przepisy, których treść nie sprzyja rzetelności lub 
sprawności działania instytucji mających służyć ochronie praw konstytucyjnych 
stanowią zarazem naruszenie tych praw, a tym samym uzasadnione jest ich uznanie 
za niezgodne z Konstytucją”4. 

Sprawności działania Trybunału Konstytucyjnego nie sprzyja art. 10 ust. 1 usta-
wy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu nowelizacji. Według tego przepisu 
Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością co najmniej 2/3 głosów, 
w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału. Zgromadzenie to może zatem nie 
być zdolne do podjęcia niektórych uchwał, tak wobec braku wymaganej większo-
ści, jak i braku wymaganego kworum. 

W myśl art. 44 ust. 3 ustawy kwestionowanego w niniejszym wniosku orzeka-
nie w pełnym składzie wymaga co najmniej 13 sędziów Trybunału. Oznacza to za-
sadnicze spowolnienie pracy Trybunału w zakresie wydawania orzeczeń zwłaszcza, 
że zgodnie z art. 99 ust. 1 stanowiącym przedmiot zaskarżenia orzeczenia Trybuna-
łu wydawane w pełnym składzie zapadają większością 2/3 głosów. Skoro Trybunał 

4 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 14/03.
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ma – w myśl art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy – orzekać w pełnym składzie w podsta-
wowym zakresie dotyczącym kontroli konstytucyjności prawa (w szczególności 
z wyjątkiem spraw wszczętych skargą konstytucyjną albo pytaniem prawnym, 
w których właściwy jest skład 7 sędziów), to tempo jego prac ulegnie ograniczeniu 
– z jednej strony wobec niemożności kierowania spraw do trzech zespołów orze-
kających złożonych z 5 sędziów, z drugiej zaś wobec trudności, jakie mogą wiązać 
się ze zbudowaniem wymaganej dla wydania orzeczenia większości 2/3 głosów. 

W rezultacie stosowania wymienionych przepisów nastąpi znaczące ogranicze-
nie sprawności orzekania. Nie można wykluczyć przypadków, w których – wobec 
braku większości – orzeczenie nie zostanie wydane, co stanowiłoby swoistą odmo-
wę rozstrzygnięcia problemu konstytucyjnego i tym samym naruszenie art. 8 ust. 1 
Konstytucji, zgodnie z którym jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej, 
a także naruszenie prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Sprawność działania Trybunału dodatkowo ogranicza art. 80 ust. 2 ustawy 
w brzmieniu ustalonym w nowelizacji, w myśl którego terminy rozpraw albo po-
siedzeń Trybunału, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według 
kolejności wpływu spraw. Jest to przepis rażąco dysfunkcjonalny, który może pozba-
wić Trybunał zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych, w których wydanie 
orzeczenia poza kolejnością wpływu spraw może okazać się nieodzowne, np. w razie 
konieczności uznania przez Trybunał przejściowej niemożności sprawowania urzędu 
przez Prezydenta albo w razie konieczności rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.

Spowolnienie funkcjonowania Trybunału, zasadniczo niekorzystne dla wystę-
pujących z wnioskami lub skargami konstytucyjnymi, spowoduje przepis art. 87 
ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w brzmieniu nowelizacji. Zgodnie 
z tym przepisem rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 3 miesięcy 
od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, a dla 
spraw orzekanych w pełnym składzie – po upływie 6 miesięcy. Przepis ten stanowi 
zaprzeczenie zasady sprawności i rzetelności działania władz publicznych, skoro 
Trybunał jest gotów do przeprowadzenia rozprawy, ale ustawa nakazuje czekać 
z jej odbyciem i wydaniem orzeczenia. 

Ratio legis wymienionych przepisów może wyrażać teza, że orzekanie z udzia-
łem większej liczby sędziów niż dotychczas, a także wolniej niż dotychczas – co 
ustawa wymusza niezależnie od zaangażowania sędziów w przygotowanie orze-
czeń – i w oderwaniu od bieżącego znaczenia wydawanych orzeczeń, zasadniczo 
zwiększy legitymizm Trybunału, ponieważ uczyni go bardziej rzetelnym i obiek-
tywnym. Racjonalność tej tezy jest jednak wątpliwa, ponieważ nie udowodniono, 
że im więcej sędziów uczestniczy w rozpoznawaniu sprawy, tym lepsze orzeczenie 
zapadnie. Wartość orzeczeń nie zależy od liczby sędziów, ale od ich kwalifi kacji. 
Dlatego też nowelizowana ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wymagała orze-
kania o zgodności ustaw z Konstytucją w składzie 5 sędziów, co było racjonalnym 
kompromisem między rzetelnością a sprawnością w funkcjonowaniu Trybunału.



396

WNIOSKI INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM...

Jednakże trudno uznać za racjonalne działania ustawodawcy, który w celu ko-
lejnego usprawnienia pracy Trybunału Konstytucyjnego wprowadza rozwiązania 
prawne mogące w istocie znacznie osłabić sprawność tej instytucji, a tym samym 
ograniczyć znaczenie Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej.

Z tego właśnie względu kwestionowane przepisy są sprzeczne z wywodzoną 
z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadą racjonalności ustawodaw-
cy. Przywiązanie ustawodawcy do respektowania zasad racjonalności w tworzeniu 
prawa stanowi podstawę systemu prawa.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazło wyraz przekonanie, że 
„podstawą każdego systemu norm prawnych jest fi kcja prawna racjonalności pra-
wodawcy”5, a jednocześnie „punktem wyjścia dla kontroli konstytucyjności prawa 
jest zawsze założenie racjonalnego działania ustawodawcy”6, które nakazuje przy-
jąć, że wszelkie działania prawodawcy są efektem dogłębnego rozważenia proble-
mu i dojrzałej decyzji znajdującej racjonalne uzasadnienie. Wynika więc stąd, że 
stanowione prawo cechuje się założonym z góry racjonalizmem”7. To właśnie ów 
racjonalizm ustawodawcy, potwierdzony w treści ustawy, „pozwala wymagać od 
wszystkich obywateli” respektowania prawa. Zdaniem Trybunału „odrzucenie fi k-
cji racjonalności ustawodawcy wiązałoby się z dopuszczeniem możliwości podwa-
żania poszczególnych aktów prawnych i odmowy ich stosowania, to zaś groziłoby 
rozprzężeniem wszystkich więzi prawnych i społecznych. Skoro punktem wyjścia 
jest przyjęcie racjonalności ustawodawcy (i wynikającego stąd racjonalizmu po-
szczególnych unormowań prawnych), to racjonalizm stanowionego prawa musi 
zostać uznany za składową przyzwoitej legislacji”8.

Kwestionowane w niniejszym wniosku przepisy mają istotne znaczenie dla 
realizacji prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), obejmującego prawo do 
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania sądów stosujących prawo. 
Ponadto kwestionowane przepisy ustawy spowodują wydłużenie postępowań sądo-
wych, w toku których sąd skieruje pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. 
Ustawa spowoduje erozję prawa do sądu i utrudni korzystanie ze skargi konstytu-
cyjnej, ponieważ może spowodować wydłużenie oczekiwania na orzeczenie Try-
bunału mające zapaść w wyniku skargi.

Powyższe zarzuty odnoszą się także do rozwiązań przyjętych w przepisach in-
ertemporalnych. W szczególności w myśl art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej „w każ-
dym przypadku skład orzekający ustala się według przepisów niniejszej ustawy”, 
co spowolni rozpoznawanie spraw zawisłych w Trybunale. Zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy nowelizującej rozprawa w tych sprawach „nie może odbyć się wcześniej” 

5 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
6 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/99.
7 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
8 Ibidem.
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niż po upływie 45 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomie-
nia o jej terminie, a w sprawie, w której Trybunał orzeka w pełnym składzie – po 
upływie 3 miesięcy; „jednakże w obydwu przypadkach nie później niż 2 lata od 
dnia wejścia w życie ustawy.” Ustawodawca tworzy w ten sposób rozwiązanie, 
które trudno uznać za racjonalne ze względu na dysfunkcjonalne skutki, jakie ono 
powoduje w zakresie prawa do sądu. 

Kwestionowane w tej części wniosku przepisy art. 10 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 1 
i ust. 3, art. 80 ust. 2, art. 87 ust. 2, art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 ze zm.) w brzmieniu nadanym 
przez art. 1 pkt 3, 9, 10, 12, 14, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) oraz art. 2 tej ustawy, tworząc in-
stytucję publiczną w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne i sprawne działanie, 
naruszają zasady państwa prawnego w zakresie kontroli konstytucyjności sprawo-
wanej przez Trybunał Konstytucyjny oraz zasadę racjonalności ustawodawcy. 

III.  Naruszenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego 
i niezawisłości jego sędziów

Kwestionowane w niniejszym wniosku przepisy art. 28 a, art. 31 a, art. 36 usta-
wy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 
ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy nowelizującej za-
wierają rozwiązania niezgodne z wyrażoną w art. 10 ust. 1 Konstytucji RP zasadą 
podziału władz, w myśl której ustrój państwa opiera się na podziale i równowadze 
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. 

Zachwianie tej równowagi przez to, że Prezydent RP lub Minister Sprawiedliwo-
ści mogą występować do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o wsz-
częcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału (art. 28 a), godzi 
w podstawy ustroju podziału władz. Dotyczy to także przyznania Prezydentowi RP 
lub Ministrowi Sprawiedliwości prawa wnioskowania do Zgromadzenia Ogólne-
go o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o złożenie z urzędu sędziego Trybunału 
(art. 31 a). Prezydent RP i Minister Sprawiedliwości są organami władzy wykonaw-
czej i wobec władzy sądowniczej dysponują jedynie kompetencjami przyznanymi im 
w Konstytucji RP. Należy podkreślić, że ustawa zasadnicza nie przewiduje żadnych 
kompetencji, które przysługiwałyby Prezydentowi RP lub Ministrowi Sprawiedliwo-
ści wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Określone w art. 31 a w brzmieniu 
nowelizacji uprawnienie Prezydenta RP lub Ministra Sprawiedliwości ma charakter 
całkowicie dyskrecjonalny ze względu na sformułowanie „w szczególnie rażących 
przypadkach”, co sprowadza immanentne ryzyko podejmowania przez nich działań 
motywowanych względami politycznymi, w szczególności takimi, jak brak akcepta-
cji linii orzeczniczej Trybunału ze strony większości parlamentarnej i jej rządu. 

Naruszeniem konstytucyjnej równowagi władzy ustawodawczej i sądowniczej 
jest przyznanie Sejmowi prawa stwierdzania wygaśnięcia mandatu sędziego Trybu-
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nału Konstytucyjnego na wniosek Zgromadzenia Ogólnego (art. 36), w szczegól-
ności w przypadku złożenia z urzędu sędziego Trybunału przez Sejm na wniosek 
Zgromadzenia Ogólnego. Konstytucja RP nie przewiduje odwoływania sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Wprowadzenie instytucji złożenia z urzę-
du sędziego Trybunału przez Sejm na wniosek Zgromadzenia Ogólnego oznacza 
uzależnienie losów sędziego od stanowiska większości parlamentarnej, a zatem 
prowadzi do upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Większość sejmowa 
zyskuje ponadto możliwość blokowania działalności Trybunału w ten sposób, że 
może zwlekać z rozpatrzeniem kierowanego do Sejmu wniosku w przedmiocie wy-
gaśnięcia mandatu sędziego w innych przypadkach, niż złożenie z urzędu. 

Konstytucyjna zasada podziału władz zakłada istnienie równowagi władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Warunkiem zachowania tej równo-
wagi jest m.in. zawarty w normach ustrojowych mechanizm wzajemnego hamowa-
nia władz, które nie działają w oderwaniu i autonomii od pozostałych.

W doktrynie znajduje wyraz pogląd, zgodnie z którym z zasady podziału władz 
wynikają domniemania kompetencyjne przyporządkowujące poszczególnym wła-
dzom właściwe im kompetencje. Domniemania te nie mogą zostać przełamane 
przepisami ustaw zwykłych9. Jednakże kwestionowane przepisy ustawy zwykłej 
tego rodzaju domniemanie przełamują. 

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasada po-
działu władzy zakłada, że „system organów państwowych powinien zawierać we-
wnętrzne mechanizmy zapobiegające koncentracji i nadużyciom władzy państwo-
wej, gwarantujące jej sprawowanie zgodnie z wolą Narodu i przy poszanowaniu 
wolności i praw jednostki. Wymóg „rozdzielenia” władz oznacza m.in., że każdej 
z trzech władz powinny przypadać kompetencje materialnie odpowiadające ich 
istocie, a co więcej – każda z tych władz powinna zachowywać pewne minimum 
kompetencyjne stanowiące o zachowaniu tej istoty. Ustawodawca zaś – kształtując 
kompetencje poszczególnych organów państwowych – nie może naruszyć owego 
„istotnego zakresu” danej władzy”10. 

Jednakże kwestionowane przepisy art. 28 a, 31 a, 36 ustawy o Trybunale Kon-
stytucyjnym w brzmieniu nowelizacji naruszają istotny zakres władzy Trybunału 
ograniczając jego niezależność i niezawisłość sędziów Trybunału.

W myśl art. 173 Konstytucji RP Trybunał Konstytucyjny jest władzą „odrębną 
i niezależną od innych władz”. W doktrynie znalazło wyraz przekonanie, że odręb-
ność, o której mowa w art. 173 Konstytucji RP, należy „rozumieć jako odrębność 
organizacyjną, co oznacza, że władza sądownicza jest wyodrębnioną, autonomicz-
ną strukturą organizacyjną w systemie organów państwa, i jako odrębność funkcjo-
nalną, co oznacza, że na tok funkcjonowania władzy sądowniczej nie ma wpływu 

 9 Tak L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 72.
10 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 16/04.



399

WNIOSKI INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM...

ani władza ustawodawcza, ani władza wykonawcza, co stanowi gwarancję nieza-
leżności władzy sądowniczej”11. 

Tylko o Sądach i Trybunałach Konstytucja RP stanowi, że są one „władzą od-
rębną i niezależną od innych władz” (art. 173). „Odrębny” to „zupełnie inny, różny 
od innych, odmienny, swoisty”, a także „będący samodzielną całością, oddzielny, 
osobny”. „Niezależny” zaś to „nie będący zależnym od nikogo i niczego, podpo-
rządkowany nikomu i niczemu; sam o sobie decydujący; samodzielny, niezawisły”, 
oraz „nie podlegający czyjemuś wpływowi”12. 

Z punktu widzenia językowego art. 173 Konstytucji w sposób jednoznaczny 
oddziela władzę sądowniczą od innych władz zakładając, że stanowi ona samo-
dzielną całość. A zatem zasada podziału i równowagi władz wyrażona w art. 10 
Konstytucji powinna być w odniesieniu do władzy sądowniczej rozumiana w taki 
sposób, by jej „odrębność i niezależność” była należycie respektowana.

Argument, w myśl którego wzgląd na zasadę równowagi władz przemawia 
za dopuszczeniem oddziaływania władzy ustawodawczej i wykonawczej na wła-
dzę sądowniczą wymaga analizy w kontekście konstytucyjnej zasady zachowania 
odrębności i niezależności tej władzy. Oznacza to, że ingerencja władzy ustawo-
dawczej i wykonawczej w sferę oddziaływania władzy sądowniczej możliwa jest 
jedynie w konstytucyjnie dopuszczonym zakresie. Ustanowiona w Konstytucji za-
sada podziału władz jest rozumiana w doktrynie i judykaturze jako konstytucyjny 
przejaw koncepcji domniemań kompetencyjnych. Domniemanie kompetencyjne 
wynikające z art. 10 Konstytucji zostaje w odniesieniu do władzy Sądów i Trybu-
nałów wzmocnione przez art. 173 Konstytucji. Tym bardziej więc nie może być 
ono przełamane przepisami zwykłej ustawy13.

Z art. 173 Konstytucji RP wynika, że w odniesieniu do władzy sądowniczej po-
dział władz oznacza separację tej władzy od innych. A zatem w stosunkach pomię-
dzy władzą sądowniczą a ustawodawczą i wykonawczą element równowagi „spro-
wadza się jedynie do obowiązku „działania na podstawie i w granicach prawa” 
(art. 7) oraz podległości „konstytucji oraz ustawom” (art. 178 ust. Konstytucji)”14 
w przypadku sędziów i podległości „tylko Konstytucji” w przypadku sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego (art. 195 ust. 1 Konstytucji).

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ugruntowane jest przekonanie, że 
zasada podziału władzy zakłada szczególny sposób określenia stosunków między 
władzą sądowniczą a pozostałymi władzami. W stosunkach między władzą ustawo-
dawczą a wykonawczą możliwe są różne formy wzajemnych oddziaływań i współ-

11 Tak J. Trzciński, uwagi do art. 173, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 
1999, t. I, s. 11.

12 Por. B. Dunaj, Słownik języka polskiego, Warszawa 1996, s. 616 i 664. 
13 Por. R. Piotrowski, Władza sądownicza w Konstytucji RP, „Krajowa Rada Sądownictwa”, nr 1/2010, 

s. 20.
14 Tak J. Trzciński, op. cit., s. 10.
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pracy, dopuszcza się również istnienie obszaru, w którym kompetencje organów 
należących do obu władz „przecinają się” lub „nakładają”. Natomiast relacje mię-
dzy władzą sądowniczą a pozostałymi muszą opierać się na zasadzie „separacji”. 
Koniecznym elementem zasady podziału władzy są niezależność sądów i nieza-
wisłość sędziów15. Według Trybunału „odrębność i niezależność sądów nie może 
prowadzić do zniesienia mechanizmu koniecznej równowagi pomiędzy wszystkimi 
tymi władzami. Każda z nich powinna dysponować natomiast takimi instrumen-
tami, które pozwalają jej powstrzymywać, hamować działania pozostałych (…). 
Zasada ta, wyrażana także znaną formułą checks and balance, jest jedną z naj-
starszych zasad ustrojowych i zarazem jedną z najistotniejszych i najlepiej spraw-
dzonych w  praktyce reguł demokracji. (…) Jest w tym kontekście poza sporem, 
że mechanizm hamowania i równowagi, zakładający możliwość ingerencji w za-
kres władzy sądowniczej nie może dotykać niezawisłości sędziowskiej w zakresie 
sprawowania urzędu, a jakiekolwiek wkraczanie w działanie i organizację władzy 
sądowniczej, w sferze nie objętej bezwzględną zasadą niezawisłości, może być 
dokonywane jedynie wyjątkowo i posiadać dostateczne uzasadnienie merytorycz-
ne”16. Jednakże kwestionowane przepisy zasadniczo naruszają równowagę władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej kreując pozakonstytucyjne podstawy 
kompetencyjne, dające Prezydentowi RP lub Ministrowi Sprawiedliwości, a także 
Sejmowi, możliwości podejmowania działań naruszających niezależność Trybuna-
łu Konstytucyjnego i niezawisłość jego sędziów. 

Zgodnie z art. 195 ust. 1 Konstytucji sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko ustawie zasadni-
czej. W świetle stanowiska doktryny niezawisłość sędziego konstytucyjnego, sta-
nowiącą konieczną przesłankę należytego wykonywania przez Trybunał jego zadań 
konstytucyjnych „trzeba pojmować na tle podstawowych, konstytucyjnych zasad 
ustroju państwa”17, a więc zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady 
podziału władz i zasady niezawisłości władzy sądowniczej. Ponadto „specyfi ka 
zakresu zadań Trybunału Konstytucyjnego powoduje też szczególnie silny zwią-
zek niezawisłości sędziów konstytucyjnych z zasadą nadrzędności konstytucji jako 
ustawy zasadniczej (art. 8 ust. 1)”18. Ustawodawca powinien zatem tak ukształto-
wać sytuację prawną sędziego Trybunału, by „w wykonywaniu swoich czynności 
mógł on podejmować bezstronne decyzje, w sposób zgodny z własnym sumieniem 
i zabezpieczony przed możliwością jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich 
nacisków zewnętrznych”19, z czym wiąże się „zakaz poddawania sędziego wsze-

15 Tak zwłaszcza w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 8/99.
16 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 12/03.
17 Tak L. Garlicki, uwagi do art. 195, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 

2005. t. IV, s. 2 i nast.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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lakiego rodzaju naciskom zewnętrznym”20. Kwestionowane w tej części wniosku 
rozwiązania prawne dopuszczają możliwość poddawania sędziego naciskom ze 
strony Prezydenta RP lub Ministra Sprawiedliwości ze względu na przysługujące 
im uprawnienia związane z postępowaniem dyscyplinarnym oraz usuwaniem sę-
dziego z urzędu. Kwestionowane przepisy uzależniają także sędziego od Prezesa 
Trybunału ze względu na jego ustawową rolę w weryfi kowaniu wniosków. Po-
nadto przepisy uzależniają sędziego od większości sejmowej decydującej o jego 
losie i uzależniają Trybunał, a więc Prezesa i sędziów, od tej większości władnej 
sparaliżować funkcjonowanie Trybunału przez zwlekanie z wygaszeniem mandatu 
sędziego. Tym samym kwestionowane rozwiązania prawne – godząc w niezależ-
ność Trybunału i niezawisłość jego sędziów – są niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy 
zasadniczej, w myśl którego jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej. 

Do gwarancji niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaliczono 
w doktrynie kadencyjność oraz nieusuwalność sędziego, przy czym „ustawowe 
określenie przesłanek utraty stanowiska, a także procedury podejmowania rozstrzy-
gnięć muszą gwarantować zarówno zachowanie odrębności ustrojowej Trybunału, 
jak i chronić sędziego przed możliwością wywierania nacisków. W szczególności 
przyjąć należy, że rozstrzygnięcie o przedterminowej utracie urzędu może być po-
dejmowane tylko przez sam Trybunał lub – wyjątkowo – przez inny organ władzy 
sądowniczej, a przesłanki tej utraty muszą być ujęte w postać możliwie precyzyj-
nych hipotez ustawowych”21. W świetle stanowiska doktryny kwestionowane w tej 
części wniosku rozwiązania prawne są zaprzeczeniem niezawisłości sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego. 

W orzecznictwie konstytucyjnym, a także w orzecznictwie Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, podkreślono „znaczenie odrębności wymiaru sprawiedli-
wości wobec innych władz” i potrzebę chronienia „piastunów wymiaru sprawie-
dliwości przed prowokacją i retorsją, a także przed naciskami (choćby pośrednimi) 
ze strony innych władz czy – co współcześnie stanowi największe zagrożenie dla 
odrębności trzeciej władzy – przed wpływem ośrodków politycznych, zaintere-
sowanych obsadą wymiaru sprawiedliwości, oraz niewłaściwie ukierunkowanym 
naciskiem medialnym”22. Chodzi w istocie o „stabilizację orzecznictwa wobec 
możliwości wywierania na nie wpływu przez czynniki spoza wymiaru sprawiedli-
wości”23. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego o możliwości realizowania przez 
sądy „równoważenia”, zgodnie z art. 10 ust. 1 Konstytucji, „nie może być mowy 
bez istnienia efektywnych gwarancji w tym zakresie. Sądy zależne (od egzekuty-
wy) i pozbawieni niezawisłości (choćby tylko wewnętrznej) sędziowie – nie mogą 
tworzyć skutecznie działającego mechanizmu, o którym mowa w art. 10 Konstytu-

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 39/07.
23 Ibidem.
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cji. Zależne sądy nie dysponują własnym marginesem oceny i legitymizują decyzje 
w rzeczywistości podejmowane gdzie indziej, a dyspozycyjni (albo tylko pozba-
wieni odwagi cywilnej sędziowie) powodują, że mechanizm, któremu ma służyć 
zasada podziału władzy, staje się fasadowy”24. Spostrzeżenia te mają szczególne 
znaczenie w niniejszej sprawie.

IV. Naruszenie zasady rozpatrywania projektu ustawy w trzech czytaniach

Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 21 grudnia 2015 r. wniosko-
dawcy zgłosili poprawki do projektu nowelizacji zasadniczo wykraczające poza 
materię projektu nowelizacji stanowiącego przedmiot pierwszego czytania, które 
odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 grudnia 2015 r. Poprawki te stały się 
częścią nowelizacji uchwalonej przez Sejm 22 grudnia 2015 roku, co jest niezgod-
ne z art. 119 ust. 1 Konstytucji RP, który ustanawia zasadę rozpatrywania projektu 
ustawy w trzech czytaniach.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zasada ta nie powinna być 
rozumiana w sposób czysto formalny, tzn. jako wymaganie trzykrotnego rozpatry-
wania tak samo oznaczonego projektu ustawy. Zdaniem Trybunału taka interpre-
tacja byłaby sprzeczna z ratio legis tego przepisu, którą bez wątpienia było dąże-
nie do dalej idącego sformalizowania procesu ustawodawczego i wyeliminowanie 
możliwości wprowadzenia w drodze regulaminowej znanego w polskim prawie 
parlamentarnym mniej skomplikowanego systemu dwóch czytań. Celem, któremu 
służy zasada trzech czytań, jest możliwie najbardziej dokładne i wnikliwe rozpa-
trzenie projektu ustawy, a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka niedopraco-
wania lub przypadkowości przyjmowanych w toku prac ustawodawczych rozwią-
zań25. Według Trybunału Konstytucyjnego instytucja trzech czytań odzwierciedla 
dążenie do zapewnienia działalności Sejmu większej sprawności. Przy takim zało-
żeniu stwierdzić należy, że zasada trzech czytań oznacza konieczność trzykrotnego 
rozpatrywania przez Sejm tego samego projektu ustawy w sensie merytorycznym, 
a nie tylko technicznym. Musi zatem występować „zakresowa tożsamość” rozpa-
trywanego projektu, czego oczywiście nie należy rozumieć w sposób skrajny. Za-
sada trzech czytań byłaby w części pozbawiona sensu, gdyby jeden projekt ustawy 
w niezmienionej formie miał być trzykrotnie rozpatrywany przez Sejm. Jednakże 
za naruszenie art. 119 ust. 1 Konstytucji uznać należałoby sytuację, gdy projekt 
ustawy, przedłożony zgodnie z regulaminem Sejmu przez odpowiednią komisję, 
a stanowiący przedmiot II czytania, tak różni się swym zakresem od „projektu wyj-
ściowego”, że jest to w istocie inny projekt ustawy26. Istotny dla wykładni art. 119 
ust. 2 jest natomiast wynikający z interpretacji art. 119 ust. 1 Konstytucji wniosek, 

24 Ibidem.
25 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 37/03.
26 Ibidem. Por. także P. Chybalski: Poprawka w postępowaniu ustawodawczym w świetle Konstytucji 

RP, Warszawa 2014, s. 152 i nast.
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polegający na tym, że prawo do zgłaszania poprawek do projektu ustawy widzieć 
należy jako podstawę do wprowadzania modyfi kacji projektu ustawy w trakcie 
prac w Sejmie. Jest to zatem w pewnym sensie lex specialis wobec art. 119 ust. 1 
Konstytucji, w tym znaczeniu, że podstawą ewentualnych zmian w treści projektu 
mogą być tylko wniesione poprawki. Przepisy wyjątkowe podlegają jednak z regu-
ły interpretacji ścisłej, co potwierdza, że w drodze poprawek nie można propono-
wać dowolnych zmian. Z podstawowej dla procedury ustawodawczej zasady trzech 
czytań wynika także dopuszczalny zakres (głębokość) poprawek. Poprawki mogą 
nawet całkowicie zmieniać kierunki rozwiązań przyjęte przez podmiot realizujący 
inicjatywę ustawodawczą. Muszą one jednak – co do zasady – mieścić się w zakre-
sie projektu wniesionego przez uprawniony podmiot i poddanego pierwszemu czy-
taniu. Wszelkie bowiem treści normatywne wykraczające poza tak określone ramy 
poprawki powinny przebyć wszystkie etapy procesu legislacyjnego, co elimino-
wać ma ryzyko ich niedopracowania lub przypadkowości. Wyjście poza zakreślony 
przez samego projektodawcę zakres przedmiotowy projektu może mieć miejsce 
tylko wówczas, gdy treść poprawki pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem 
projektowanej ustawy, a zwłaszcza wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbędne do 
pełnego zrealizowania koncepcji projektodawcy. Odmienne stanowisko oznacza-
łoby obejście konstytucyjnych wymagań dotyczących inicjatywy ustawodawczej 
i trzech czytań projektu27.

W świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego obejściem 
określonych w ustawie zasadniczej wymagań dotyczących inicjatywy ustawodaw-
czej i trzech czytań projektu są zamieszczone w sprawozdaniu Komisji (druk nr 144), 
a zgłoszone podczas posiedzenia Komisji przez wnioskodawców, poprawki dotyczą-
ce wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Trybunału (art. 28 a), 
występowania przez Zgromadzenie Ogólne do Sejmu z wnioskiem o złożenie z urzę-
du sędziego Trybunału (art. 31 a i 36 ust. 2), ustanowienia kompetencji Zgromadze-
nia Ogólnego do przygotowania wniosku do Sejmu o wygaśnięcie mandatu sędziego 
Trybunału w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1 w brzmieniu nadanym nowelą 
(art. 8 ust. 4). Rozwiązania w tych przepisach przewidziane nie były częścią projektu 
poddanego pierwszemu czytaniu (posłowie zapoznali się z projektem tych przepisów 
na posiedzeniu Komisji). Treść tych poprawek wskazuje, że nie są one niezbędne 
do zrealizowania koncepcji projektodawcy, skoro zagadnienie postępowania dyscy-
plinarnego nie było przedmiotem projektu poddanego pierwszemu czytaniu. Podda-
ny pierwszemu czytaniu projekt nie ustanawiał kompetencji Sejmu do stwierdzania 
wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału w przypadkach określonych w ustawie. 
Przyznając Sejmowi tego rodzaju kompetencję ustawodawca wprowadza zasadniczą 
zmianę w relacjach między tą Izbą a Trybunałem. Nowe rozwiązanie ustrojowe o tak 
doniosłym znaczeniu powinno przejść drogę trzech czytań. Należało również poddać 

27 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 37/03. Por. także 
w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 45/05.
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trzem czytaniom zmianę kompetencji Prezydenta RP oraz Ministra Sprawiedliwości 
polegającą na przyznaniu im prawa wszczynania postępowania dyscyplinarnego wo-
bec sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 28 a noweli). Tworzenie przez ustawo-
dawcę nowych, nieznanych wcześniej kompetencji organów władzy wykonawczej 
w drodze poprawki nie poddanej pierwszemu czytaniu jest niezgodne z art. 119 ust. 1 
Konstytucji.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyrażono przekonanie, w myśl 
którego „niezależnie od podkreślenia roli i „swobody” izb ustawodawczych 
w kształtowaniu treści ustaw prawo do wnoszenia poprawek ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia zasady państwa prawnego, służy bowiem również zapewnieniu 
ustawom optymalnego kształtu, tak pod względem politycznym, jak techniczno-
-legislacyjnym. Oznacza to, że z istoty rzeczy poprawki służyć powinny „popra-
wieniu” projektu, a nie pogorszeniu jego jakości jako tekstu przyszłej ustawy”28. 
Narusza zasadę demokratycznego państwa prawnego wprowadzanie do tekstu 
ustawy na etapie prac komisji po pierwszym czytaniu – za pośrednictwem popra-
wek – rozwiązań stanowiących nowum legislacyjne. Rozwiązania te – w świetle 
argumentacji przedstawionej w punkcie 3 niniejszego uzasadnienia – są niezgodne 
z Konstytucją.

V. Brak vacatio legis

Art. 5 ustawy nowelizującej stanowi, że wchodzi ona w życie z dniem ogłosze-
nia. Przepis ten jest rażąco niezgodny z art. 2 w związku z art. 8 ust. 1 i z art. 188 
Konstytucji RP, ponieważ pozbawia Trybunał Konstytucyjny możliwości dokona-
nia oceny konstytucyjności ustawy nowelizującej na dotychczasowych zasadach. 
Zarazem też – wobec niezgodności z Konstytucją rozwiązań zawartych w ustawie 
nowelizującej – art. 5 tej ustawy powoduje, że Konstytucja przestaje być najwyż-
szym prawem w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego, a prawem tym staje 
się ustawa – do czasu stwierdzenia jej niezgodności z Konstytucją na zasadach 
w tej ustawie określonych, a więc w przyszłości. Mamy zatem do czynienia z obej-
ściem art. 8 ust. 1 Konstytucji RP, zakładającym posługiwanie się prawem w celu 
sprzecznym z założeniami systemu prawnego29 i w konsekwencji powodującym 
niezgodność ustawy nowelizującej z Konstytucją RP. Wskutek braku vacatio legis 
ustawa nowelizująca, która kształtuje w nowy sposób organizację Trybunału i tryb 
postępowania przed Trybunałem, wyłącza możliwość dokonania oceny jej zgodno-
ści z Konstytucją według zasad obowiązujących przed zmianą. Tym samym ustawa 
ta wprowadza jej samowyłączenie z dotychczasowego zakresu kognicji Trybunału 
Konstytucyjnego. Zakres ten obejmował wszystkie ustawy, również zmieniające 
organizację Trybunału i tryb postępowania przed Trybunałem. Jednak brak vacatio 

28 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 37/03.
29 Por. W, Brzozowski: Obejście konstytucji, „Państwo i Prawo” z. 9/2014.
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legis modyfi kuje ten zakres w taki sposób, że zmiany organizacji i trybu postępo-
wania przed Trybunałem nie będą przez Trybunał oceniane z punktu widzenia ich 
zgodności z Konstytucją. Owszem, Trybunał może te zmiany oceniać, ale już na 
zasadach w zmianach tych wprowadzonych. Oznacza to naruszenie art. 188 Kon-
stytucji RP, który nie zawiera wyłączenia z zakresu właściwości Trybunału Konsty-
tucyjnego ustaw zmieniających organizację Trybunału i tryb postępowania przed 
Trybunałem. Konstytucja RP nie stanowi bowiem, że zgodność tego rodzaju ustaw 
z Konstytucją RP oceniania jest na zasadach w tych ustawach przewidzianych. 
Brak vacatio legis powoduje zatem niezgodną z art. 188 zmianę zakresu kogni-
cji Trybunału Konstytucyjnego. Akceptacja tego rodzaju rozwiązania w systemie 
prawnym może prowadzić do akceptacji ustawy, w której parlament znosi kontrolę 
konstytucyjności bez zmiany Konstytucji, ale nie można stwierdzić niekonstytu-
cyjności tej ustawy wobec braku vacatio legis. Art. 5 ustawy nowelizującej godzi 
w nadrzędność Konstytucji RP w porządku prawnym. 

Należy podkreślić, że instytucja vacatio legis jest elementem koncepcji państwa 
prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP i znajduje swe oparcie w zasadzie 
zaufania obywateli do państwa30. Ustawodawca dopuszcza możliwość bezpośred-
niego działania nowej ustawy „jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmia-
stowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa 
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie”31. Przesłanki te nie zachodzą w niniej-
szej sprawie. Żaden ważny interes państwa nie wymaga obejścia Konstytucji RP, 
a zasady demokratycznego państwa prawnego stoją na przeszkodzie obowiązywa-
niu niezgodnych z Konstytucją RP przepisów przez trudny do przewidzenia okres.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ugruntowany jest pogląd, że:
vacatio legis „jest z istoty swojej instytucją, której celem jest wykluczenie sytuacji 
zaskoczenia po stronie adresatów norm prawnych oraz umożliwienie im dostoso-
wania zachowań do nowej regulacji”32. Zdaniem Trybunału „odpowiednia vaca-
tio legis to również okres, w którym prawodawca ma sposobność korygowania 
dostrzeżonych już po uchwaleniu aktu normatywnego błędów, sprzeczności we-
wnętrznych, czy też rozwiązań prowadzących do powstania sprzeczności w sys-
temie prawa, bądź zapobieżenia negatywnym skutkom wejścia w życie uchwalo-
nych, a jeszcze nie obowiązujących regulacji”33. Rezygnacja z vacatio legis jest 
zatem trudna do pogodzenia z zasadą racjonalności ustawodawcy.

Z zawartej w art. 2 Konstytucji zasady państwa prawnego wynika konieczność 
stosowania odpowiedniego terminu wejścia w życie ustawy, tak by jej adresaci 
nie byli zaskakiwani przez nowe uregulowania prawne i mogli w należyty sposób 

30 Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kp 6/09.
31 Tak w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.
32 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 12/03.
33 Ibidem.
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przygotować się do nowych wymogów. Niezgodne z art. 2 Konstytucji są zatem te 
zwłaszcza rozwiązania prawne zawarte w ustawie nowelizującej, które nie były for-
mułowane w jakiejkolwiek debacie publicznej i – jak wynika z opinii zgłoszonych 
do projektu nowelizacji, w tym również opinii Sądu Najwyższego – wprowadzają 
zaskakujące zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, oceniane w tych opi-
niach jako dysfunkcjonalne. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego znalazł 
wyraz pogląd, że wymóg zachowania odpowiedniej vacatio legis należy odnosić 
nie do ochrony adresata normy prawnej przed pogorszeniem jego sytuacji, ale do 
możliwości zapoznania się przezeń z nowym przepisem oraz możliwości adaptacji 
do nowej regulacji prawnej34. Na odpowiedniość vacatio legis ma także wpływ 
stopień ingerencji prawodawcy w dotychczasową sytuację prawną adresata. Art. 5 
ustawy nowelizującej pozbawia Trybunał Konstytucyjny możliwości dostosowa-
nia się do jego nowej sytuacji, wynikającej z radykalnej ingerencji prawodawcy w 
status prawny Trybunału, a zatem jest to przepis niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. 

VI.  Skutki braku vacatio legis w zakresie stosowania przepisów 
dotychczasowych do rozpoznania wniosku

Art. 5 ustawy nowelizującej, w myśl którego wchodzi ona w życie z dniem 
ogłoszenia, zmierza wprost – jak wykazano w punkcie 5 uzasadnienia niniejszego 
wniosku – do obejścia postanowień Konstytucji RP, a zwłaszcza jej art. 8 ust. 1, 
zgodnie z którym ustawa zasadnicza jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. 
Skoro ustawodawca pozbawia Trybunał Konstytucyjny zdolności orzekania o kon-
kretnej ustawie, a mianowicie o ustawie zmieniającej zasadniczo sposób funkcjo-
nowania Trybunału Konstytucyjnego, to tego rodzaju działanie nie może korzystać 
z ochrony w demokratycznym państwie prawnym, ponieważ jest obejściem art. 188 
Konstytucji. Ustawa nowelizująca nie może zatem korzystać z domniemania zgod-
ności z Konstytucją od momentu jej ogłoszenia w organie publikacyjnym, gdyż 
inaczej obejście Konstytucji byłoby akceptowane w porządku prawnym.

W tej sytuacji, skoro przepisy Konstytucji zgodnie z jej art. 8 ust. 2, stosuje 
się bezpośrednio, Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 188 Konstytucji może 
ustalić własną kompetencję do orzekania w przedmiocie ustawy nowelizującej nie 
na podstawie przepisów tej ustawy, lecz na podstawie przepisów dotychczasowych, 
niezależnie od tego, że stosowanie przepisów dotychczasowych ustawa nowelizu-
jąca wyłącza. Środkiem pozwalającym zapobiec rażącemu naruszeniu art. 8 ust. 1 
w związku z art. 188 Konstytucji RP jest rozpoznanie niniejszego wniosku na 
podstawie przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym według stanu sprzed 
zmiany przewidzianej w ustawie nowelizującej. Należy uznać za sprzeczne z zasa-

34 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie U 10/01.
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dą demokratycznego państwa prawnego dostosowanie funkcjonowania Trybunału 
Konstytucyjnego do reguł przewidzianych w ustawie, której zgodności z Konstytu-
cją RP Trybunał nie może ocenić zanim ustawa ta wejdzie w życie. 

Wymagający rozstrzygnięcia przez Trybunał problem stworzony przez art. 5 
ustawy nowelizującej jest sprawą nieuregulowaną w ustawie o Trybunale Konsty-
tucyjnym. Nie odnosi się ona bowiem do przypadku, w którym Trybunał zostaje 
pozbawiony zdolności orzekania o ustawie zmieniającej reguły jego funkcjonowa-
nia w taki sposób, że ich zgodność z Konstytucją RP nie będzie podlegała ocenie 
i będą one stosowane niejako automatycznie bez tej oceny, także do dokonania 
oceny ich zgodności z Konstytucją. Tego rodzaju konstrukcja – wyłączająca za-
równo Trybunał, jak i Konstytucję RP – jest jednak wykluczona przez art. 188 
Konstytucji, zgodnie z którym Trybunał nie może zostać pozbawiony zdolności 
orzekania o zgodności z Konstytucją RP żadnej ustawy, a więc również ustawy 
zmieniającej reguły jego działania. Konstytucja RP nie przewiduje tego rodzaju 
wyjątku, polegającego na istotnym naruszeniu spójności prawa oraz równowagi 
władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, przez wprowadzenie do syste-
mu prawnego ustawy kreującej nowe reguły orzekania o konstytucyjności w taki 
sposób, żeby zgodność z Konstytucją RP tych reguł nie mogła być oceniona zanim 
weszły one w życie.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.
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Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie K 3/17

Trybunał Konstytucyjny
Rzeczypospolitej Polskiej

Al. J.Ch. Szucha 12a
00-918 Warszawa

W związku ze złożonym w trybie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP wnio-
skiem grupy posłów o stwierdzenie, że:

1) art. 16 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm.) w zakresie dotyczącym regulaminu w spra-
wie wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest nie-
zgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 
Konstytucji RP, 

2) art. 16 § 1 pkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie prze-
widuje wydania uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyż-
szego w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, 

3) uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 kwiet-
nia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwsze-
go Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie, w jakim nie określa w § 8 obowiąz-
ku wydania uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego Prezydentowi RP jest niezgodna z art. 2 w związku z art. 183 
ust. 3 Konstytucji RP oraz jest niezgodna z art. 2 i art. 183 ust. 2 w związku 
z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że wkracza w materię ustawową,

4) § 8 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego powołanej 
w punkcie 3 jest niezgodny z art. 2, art. 7 oraz art. 183 ust. 3 Konstytucji RP.

na podstawie art. 42 pkt 3 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U., 
poz. 2072), jako Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyż-
szego,
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przedstawiam następujące stanowisko:

1) art. 16 § 1 pkt 1 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 12541), 
w zakresie dotyczącym regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jest zgodny z art. 2 oraz art. 183 
ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP;

2) uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 
14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stano-
wisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest zgodna z art. 2 i art. 183 
ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP;

3) postępowanie w pozostałym zakresie podlega umorzeniu na podstawie 
art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i try-
bie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016, 
poz. 2072). 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm.) do reprezentowania w postępowaniu przez Try-
bunałem Konstytucyjnym upoważniam radcę prawnego prof. dr hab. Małgorzatę 
Wrzołek – Romańczuk. 

UZASADNIENIE

I. Zarzut dotyczący niezgodności art. 16 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym w za-
kresie dotyczącym regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego z art. 2 oraz art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 
ust. 3 Konstytucji RP.

Omawiany zarzut oparty jest na założeniu, że w świetle art. 2 oraz art. 183 
ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP sposób wyłonienia kandydatów 
na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego „musi być przedmiotem re-
gulacji ustawowej ze względu na to, że przedstawienie kandydatów na stanowisko 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie jest zagadnieniem skierowanym do jed-
nostek organizacyjnie podległych organowi wydającemu akt”. Takie założenie jest 
niepoprawne z systemowego punktu widzenia.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że ustrojodawca w rozdziale III 
Konstytucji RP podzielił źródła prawa na dwie kategorie. Pierwsza to źródła prawa 
powszechnie obowiązującego, druga to akty o charakterze wewnętrznym. Jednym 
z fundamentalnych założeń tak skonstruowanego systemu źródeł prawa jest wpraw-
dzie zasada wyłączności ustawy, ale nie może być ona rozumiana w sposób absolut-
ny. Konstrukcja materii ustawowej służy bowiem ochronie prymatu ustawy poprzez 

1 Dalej jako „ustawa o SN”.
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stworzenie domniemania jej pierwszeństwa tam, gdzie w grę wchodzi możliwość 
innych form działalności ustawowej2. Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wy-
roku z dnia 9 listopada 1999 r., K 28/983, wyłączność ustawy należy rozumieć w ten 
sposób, że „nie może obecnie w systemie prawa pojawiać się żadna regulacja poza-
ustawowa, która nie znajduje bezpośredniego oparcia w ustawie i która nie służy jej 
wykonaniu (…)”. W świetle tej zasady, zdaniem Trybunału, „nie ma (….) potrzeby 
stawiania pytania, czy dana materia musi być regulowana ustawowo (….), natomiast 
pojawia się pytanie, jaka ma być szczegółowość (głębokość) regulacji ustawowej, 
a jakie materie wykonawcze można pozostawić rozporządzeniu”.

Na gruncie obecnie obowiązującej Konstytucji RP przyjmuje się, że zasada wy-
łączności ustawy ma dwa aspekty. Pierwszy z nich oznacza konieczność oparcia każ-
dej regulacji pozaustawowej na normach ustawy. Drugi aspekt wyłączności ustawy, 
określany mianem wyłączności kwalifi kowanej oznacza natomiast, że w pewnych 
sferach regulacji, unormowanie ustawowe powinno być egzekwowane z większym 
rygoryzmem4. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak o przypadki wprost zastrze-
żone dla ustawy w przepisach Konstytucji RP, kiedy to z mocy wyraźnej decyzji 
ustrojodawcy materia ta powinna być uregulowana aktem parlamentu, a udział in-
nych organów w stanowieniu prawa powinien być wyłączony lub ograniczony do 
kwestii drugorzędnych i technicznych5. Absolutna (kwalifi kowana) wyłączność usta-
wy została przez ustrojodawcę zastrzeżona dla: ograniczania wolności i praw jedno-
stek (np. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), kształtowania treści obowiązków jednostek, 
w szczególności zasad odpowiedzialności karnej (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) i obo-
wiązków daninowych (art. 84 i 217 Konstytucji RP Konstytucji RP), czy organizacji 
i trybu działania organów władzy (np. art. 195 Konstytucji RP).

Wyłączność ustawy powinna być zatem zawsze rozpatrywana w związku z ge-
neralnym i abstrakcyjnym charakterem tego aktu, wynikającym z Konstytucji RP. 
Musi ona ponadto uwzględniać dążenie do zapewnienia relatywnej stałości regula-
cji ustawowej, której celem jest wyznaczenie innym władzom podstaw oraz zasad 
przewodnich w danej materii. Po drugie, szczegółowość regulacji ustawowej, a co 
za tym idzie, postawienie w tym względzie odpowiedniej granicy, zależy od związ-
ku z prawami i wolnościami jednostki. Natura regulowanych zagadnień pozwala na 
zróżnicowanie głębokości unormowania ustawowego6.

2 A. Bałaban, Zmiany zakresu pojęcia „materii ustawowej”, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja. Wybory. 
Parlament. Studia ofi arowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000, s. 20.

3 OTK 1999, Nr 7, poz. 156
4 A. Krzywoń, Konstytucyjna zasada wyłączności ustawy wobec możliwości jej realizacji we współcze-

snym systemie źródeł prawa, Przegląd Legislacyjny 2014 nr 2, s. 23.
5 Por. np. L. Garlicki, M. Zubik, Ustawa w systemie źródeł prawa, w: I. Chojnacka (red)., Konstytucyjny 

system źródeł prawa praktyce, Warszawa 2005, s. 59.
6 Zob. wyroki: z dnia 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, OTK ZU 1998, nr 3, poz. 29) oraz z dni 10 kwietnia 

2001 r., U 7/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 56, jak również A. Krzywoń, op.cit., s.35
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Zasada wyłączności ustawy w żadnym wypadku nie oznacza wyłączenia moż-
liwości normowania pewnych zagadnień w drodze innych aktów normatywnych. 
Tym bardziej, że – jak podkreśla się w doktrynie prawa konstytucyjnego – ustawa 
nie powinna zawierać zbyt szczegółowych „regulacji technicznych i drugorzęd-
nych”. Powinna natomiast zapewniać „odpowiednią elastyczność w procesie jej 
stosowania”7. Prowadzi to do wniosku, że – w pewnych okolicznościach – prze-
kazanie określonego zakresu spraw do uregulowania w akcie pozaustawowym jest 
wręcz preferowane przez ustrojodawcę8. 

Tym samym nie można a priori wykluczyć rozwiązania legislacyjnego polega-
jącego na podziale materii pomiędzy ustawę a akt pozaustawowy, w tym akt praw-
ny o charakterze wewnętrznym. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/989, takie rozwiązanie jest nie tylko dopuszczalne na 
gruncie Konstytucji RP, ale także pragmatyczne, zachowując właściwe proporcje 
pomiędzy dość sztywną regulacją ustawową, a raczej luźną (lecz mieszczącą się 
w granicach upoważnienia ustawowego) regulacją statutową. Każdorazowo w ta-
kiej sytuacji należy jednak rozstrzygnąć, jak szczegółowa powinna być treść samej 
ustawy co do normowanych w niej zagadnień oraz czy w ogóle, a jeśli tak, to w ja-
kim zakresie korzystać można przy normowaniu konkretnych kwestii z odesłań 
ustawowych do aktów pozaustawowych10, w tym aktów wewnętrznych. 

Tych ostatnich dotyczy art. 93 Konstytucji RP. W jego ust. 1 stanowi się, iż 
„uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów 
mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki podległe organowi wy-
dającemu te akty”. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że 
w przedmiotowym przepisie ustrojodawca nie dokonał wyczerpującego wyliczenia 
wszystkich aktów wewnętrznych, a uzupełnianie katalogu takich aktów może nastę-
pować zarówno z mocy wyraźnych postanowień konstytucyjnych, jak i z mocy po-
stanowień ustawowych, które do wydawania takich aktów mogą upoważniać, gdy 
respektują one ogólną zasadę podległości organizacyjnej adresata aktu w systemie 
organów państwowych. Jakkolwiek więc trzon systemu aktów prawa wewnętrz-
nego stanowią akty wymienione w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, to jednak nie ma 
zakazu, by przepisy ustawowe upoważniały także inne podmioty do stanowienia 
zarządzeń czy uchwał, bądź też nawet aktów inaczej nazwanych, ale odpowiadają-
cych charakterystyce aktu o charakterze wewnętrznym11. Każdy taki akt może więc 

 7 A. Krzywoń, op. cit., s. 34.
 8 M. Wiącek, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Kon sty tucja RP. Tom II. Ko men tarz do art. 87–243, War sza-

wa 2016, s. 183. 
 9 OTK 1998, nr 7, poz. 116.
10 Zob. stanowisko Rady Legislacyjnej z dnia 19 lutego 2016 r. dotyczące problematyki upoważniania 

do wydawania aktów podustawowych, RL-0303-18/15, dostępne pod adresem: http://radalegislacyjna. 
gov.pl/dokumenty/stanowisko-z-19-lutego-2016-r-dotyczace-problematyki-upowazniania-do-
wydawania-aktow (dostęp w dniu 27 marca 2017 r.).

11 Zob. wyrok z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/98, OTK 1998, nr 7, poz. 116.
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obowiązywać tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu ten 
akt (art. 93 ust. 1 Konstytucji RP). Podkreślenia wymaga, że ustrojodawca, zakre-
ślając krąg adresatów prawa wewnętrznego, użył sformułowania „jednostka orga-
nizacyjnie podległa”, a nie „jednostka organizacyjna”, co prowadzi do wniosku, że 
akt prawa wewnętrznego może być skierowany nie tylko do określonych struktur 
organizacyjnych, ale też generalnie wskazanych (tj. wyróżnionych ze względu na 
jakąś cechę) osób fi zycznych pozostających w stosunku organizacyjnej podległości, 
która obejmuje podporządkowanie zarówno hierarchiczne (w tym służbowe), jak 
i funkcjonalne względem organu wydającego akt12. Akt prawa wewnętrznego musi 
też być wydany na podstawie ustawy (art. 93 ust. 2 Konstytucji RP), przy czym 
– jak przyjmuje się w piśmiennictwie – zawarcie w przepisie ustawy wskazania 
podmiotu wyposażonego w kompetencję prawodawczą, przedmiotu (materii) oraz 
formy aktu prawa wewnętrznego stanowi wystarczającą realizację konstytucyjnego 
standardu w tym zakresie13. Ponadto, każdy akt wewnętrzny podlega kontroli co do 
jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem (art. 93 ust. 3 Konstytucji 
RP) i  nie może stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz 
innych podmiotów (art. 93 ust. 2 Konstytucji RP). 

W świetle powyższych rozważań punktem wyjścia dla oceny konstytucyjności 
ustawowego upoważnienia do wydawania aktów o charakterze wewnętrznym po-
winno być rozważenie, czy organy (podmioty), które mają być adresatami takich 
aktów charakteryzują się podległością wobec organu je wydającego14. Jeżeli tak, to 
nie można mówić o naruszeniu jakichkolwiek standardów konstytucyjnych. W tym 
kontekście, istota problemu konstytucyjnego pojawiającego się w niniejszej 
sprawie sprowadza się do ustalenia, czy akt wewnętrzny Sądu Najwyższego, 
o którym mowa w art. 16 § 1 pkt 1 ustawy o SN, tj. regulamin wyboru kandy-
datów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, zawiera posta-
nowienia wiążące jedynie organ SN, jakim jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów 
i sędziów SN jako jego członków. 

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć jednoznacznie twierdząco. Regu-
lamin wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższe-
go nie zawiera bowiem żadnych przepisów, które byłyby wiążące dla podmiotów 
zewnętrznych w stosunku do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Skierowany 
jest do osób fi zycznych wyróżnionych ze względu na członkostwo w tymże ogra-
nie, które powiązane jest ze statusem sędziego SN. Wynikający z art. 93 ust. 1 
Konstytucji RP wymóg podległości jest zatem spełniony, skoro – jak wskazuje się 
w piśmiennictwie – adresatami aktu wewnętrznego mogą funkcjonariusze organu15.

12 M. Olszówka, Konstytucyjny paradygmat aktu wewnętrznego, Ius Novum 2013, nr 2, s. 110–11.
13 Ibidem, s. 102.
14 Ibidem.
15 K. Działocha, Komentarz do art. 93 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz, Tom II, Warszawa 2001, 
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Należy przy tym stanowczo podkreślić, że omawiany regulamin nie określa 
praw, ani obowiązków jednostki. Wbrew stanowisku Wnioskodawcy, nie wią-
że też Prezydenta RP. Zagadnienia określone w regulaminie nie odnoszą się 
bowiem do Prezydenta RP, ani nie nakładają na niego żadnych obowiązków. 
Przy powoływaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Prezydent RP związany 
jest jedynie postanowieniami ustawy zasadniczej, zobowiązującej go do powoła-
nia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów przedstawionych 
przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. To Konstytucja RP nakazuje Prezyden-
towi RP podjęcie określonego działania wobec przedstawionych kandydatów a nie 
sam regulamin. Z perspektywy Prezydenta RP sposób wyłaniania kandydatów na 
urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest zatem całkowicie irrelwantny. 
Tym bardziej, że Konstytucja RP nie przewiduje udziału Prezydenta na etapie ich 
wyboru, a tego właśnie dotyczy kwestionowany przez Wnioskodawcę regulamin. 
Zagadnienie sposobu wyłonienia tychże kandydatów na stanowisko Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego w żaden sposób nie oddziałuje zatem na uprawnienia, 
czy obowiązki Prezydenta RP. Taki wpływ istniałby dopiero wówczas, gdyby akt 
ten zobowiązywał Prezydenta RP do uczestnictwa w procesie wyboru kandydatów. 
Tak się jednak nie dzieje. Zresztą Konstytucja RP wyklucza udział Prezydenta RP 
w wyborach kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
a zatem Prezydent RP nie jest związany postanowieniami regulaminu Zgromadze-
nia Ogólnego Sędziów SN, który – jako akt wewnętrzny – wiąże jedynie sędziów 
SN i administrację tego Sądu. 

Całkowitym nieporozumieniem jest w kontekście dokonywania przez Prezy-
denta RP wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego posługiwanie się przez 
Wnioskodawcę pojęciem „rozstrzygnięcia”. Wnioskodawca stara się nawiązać 
w ten sposób do tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w których krytycz-
nie odnoszono się do sytuacji, gdy akt prawa wewnętrznego był co prawda for-
malnie skierowany wyłącznie do jednostek podległych danemu organowi, jednak 
jednostki te musiały uwzględniać treść takiego aktu, podejmując „rozstrzygnięcia 
na zewnątrz”16. Pojęciem „rozstrzygnięcia” Trybunał posługiwał się jednak dla 
określenia władczych działań mających wpływ na sytuację prawną jednostek (zob. 
interpretacji podatkowych, czy zarządzeń Komendanta Głównego Policji określa-
jącego m.in. sytuacje, gdy Policja pobiera odciski palców). Tymczasem Prezydent 
RP, powołując Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie podejmuje żadnego 
rozstrzygnięcia indywidualnego, czy decyzji w rozumieniu art. 93 ust. 2 zd. 2 
Konstytucji RP, a już na pewno podstawy do dokonywania wyboru i wydania 
postanowienia w tym zakresie nie stanowi regulamin uchwalony przez Zgro-
madzenie Ogólne Sędziów SN.

16 Zob. np. wyroki: z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 41 i z dnia 12 grudnia 2005 r., 
K 32/04, OTK-A 2005, Nr 11, poz. 132.
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Niezależnie od tego należy również stwierdzić, że Regulamin Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów SN określa jedynie techniczne aspekty wyboru kandydatów na 
stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Z kolei ustawa o SN reguluje 
zarówno ilość kandydatów przedstawianych Prezydentowi RP (art. 16 § 1 pkt 3 
ustawy o SN), jak również ustanawia wymogi odnoszące się do quorum, odpowied-
niej większość głosów oraz tajności głosowania (16 § 3 ustawy o SN). Dlatego też 
do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN pozostawiono jedynie ure-
gulowanie szczegółów o technicznym charakterze. Są to kwestie wewnętrzne or-
ganu SN, jakim jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, dotyczące nie tyle ustroju 
samego Sądu17, czy jego właściwości, ale proceduralnych aspektów wykonywania 
przewidzianej wprost w Konstytucji RP kompetencji tego organu.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że kwestionowany przez Wnio-
skodawcę art. 16 § 1 pkt 1 ustawy o SN nie ustanawia normy kompetencyjnej do 
określania sytuacji prawnej jakiejkolwiek jednostki usytuowanej poza SN, czy też 
precyzyjniej – Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu, ani przysługujących 
jej praw i wolności. Ustawowe upoważnienie do uchwalania regulaminu wyboru 
kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie przekazu-
je też do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN zagadnień z zakresu 
ustroju, właściwości, czy kompetencji Sądu Najwyższego. Tym samym podział 
materii związanej z wyłanianiem kandydatów na stanowisko Pierwszego Pre-
zesa Sądu Najwyższego pomiędzy ustawę, a uchwałę Zgromadzenia Ogólnego 
Sędziów SN jest na gruncie Konstytucji RP czytelny i w pełni dopuszczalny. 
Jest to też rozwiązanie pragmatyczne, zapewniające pewną elastyczność przyjętych 
rozwiązań, która – jak pokazuje historia – jest ze wszech miar niezbędna. 

W tym miejscu można tylko przypomnieć, że w dniu 13 września 2004 r. 
w toku obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN mającego wyłonić kandyda-
tów na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z upływającą ka-
dencją SSN Lecha Gardockiego, wybór takich kandydatów okazał się niemożliwy. 
Zgodnie bowiem z obowiązującym wówczas regulaminem wyboru kandydatów na 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, każdy sędzia mógł oddać głos za kandy-
datem, przeciw kandydatowi lub wstrzymujący się. Z kolei za wybranych uważa-
no tylko tych kandydatów, którzy otrzymali liczbę głosów „za” większą od liczby 
głosów „przeciw”. Taki sposób głosowania uniemożliwiał wyłonienie kandyda-
tów na pierwszym zwołanym w tym celu Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN. 
Konieczna była w związku z tym zmiana regulaminu i zwołanie kolejnego posie-
dzenia Zgromadzenia, celem dokonania zmiany regulaminu wyboru kandydatów, 

17 Konstytucja oddziela zasady i tryb zgłaszania kandydatów do określonych organów od ustroju 
tychże organów. Przykładowo, czyni tak w odniesieniu do samorządu terytorialnego, gdzie wyraźnie 
rozróżniono zasady i tryb zgłaszania kandydatów organów stanowiących i wykonawczych tychże 
jednostek od ustroju wewnętrznego tych jednostek. Odmiennie ukształtowano też delegacje do 
uregulowania tych dwóch materii (zob. art. 169 ust. 2 zd. 2, ust. 3 i ust. 4 Konstytucji RP).
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a następnie wyłonienia kandydatów na podstawie zmienionego już regulaminu, co 
też się stało w dniu 4 października 2004 r.

Nie bez znaczenia jest również argument, że uregulowanie szczegółowych za-
sad wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w ustawie – do czego zmierza 
przedmiotowy wniosek grupy posłów – byłoby niezgodne z art. 173 w związku 
z art. 2, art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a to ze względu na konieczność 
zachowania odrębności i niezależności działania tego Zgromadzenia w procesie 
wyłaniania kandydatów, o którym mowa. 

Według art. 173 Konstytucji RP Sądy i Trybunały są władzą odrębną i nieza-
leżną od innych władz. Wyodrębnienie władzy sądowniczej jako niezależnej od 
innych władz jest współistotne zasadzie demokratycznego państwa prawnego oraz 
zasadzie podziału władz i roli tych zasad w dziedzinie zagwarantowania praw jed-
nostki „przez uniemożliwienie nadużywania władzy przez którykolwiek ze spra-
wujących ją organów”18. Gwarancyjny sens ustawy zasadniczej przemawia zatem 
przeciw takiej wykładni art. 173 Konstytucji, która pozwalałaby na zawężenie za-
kresu owej niezależności i odrębności władzy sądowniczej do sfery orzekania.

W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zasada podziału władz za-
kłada, że system organów państwowych powinien zawierać wewnętrzne mechani-
zmy zapobiegające koncentracji i nadużyciom władzy państwowej, gwarantujące jej 
sprawowanie zgodnie z wolą Narodu i przy poszanowaniu wolności i praw jednostki. 
Wymóg „rozdzielenia” władz oznacza m.in., że każdej z trzech władz powinny przy-
padać kompetencje materialnie odpowiadające ich istocie, a co więcej – każda z tych 
władz powinna zachowywać pewne minimum kompetencyjne stanowiące o zacho-
waniu tej istoty. Ustawodawca zaś – kształtując kompetencje poszczególnych orga-
nów państwowych – nie może naruszyć owego „istotnego zakresu” danej władzy19.

Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zasada podziału władz zakłada szczególny 
sposób określenia stosunków między władzą sądowniczą a pozostałymi władzami. 
W stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą możliwe są różne for-
my wzajemnych oddziaływań i współpracy, dopuszcza się również istnienie obszaru, 
w którym kompetencje organów należących do obu władz „przecinają się” lub „na-
kładają”. Natomiast relacje między władzą sądowniczą a pozostałymi muszą opierać 
się na zasadzie „separacji”. Koniecznym elementem zasady podziału władz są nieza-
leżność sądów i niezawisłość sędziów20. Jednocześnie stwierdza się, że „tylko (...) wo-
bec władzy sądowniczej „rozdzielenie” oznacza zarazem „separację”, gdyż do istoty 
wymiaru sprawiedliwości należy, by sprawowany był on wyłącznie przez sądy, a po-
zostałe władze nie mogły ingerować w te działania czy w nich uczestniczyć. Wynika 
to ze szczególnego powiązania władzy sądowniczej z ochroną praw jednostki (...)”21. 

18 Zob. orzeczenie z dnia 9 listopada 1993 r., K 11/93, OTK 1993, nr 2, poz. 37
19 Tak w wyroku z dnia 29 listopada 2005 r., P 16/04, OTK-A 2005, nr 10, poz. 119.
20 Zob. wyrok z dnia 10 października 2000 r., P 8/99, OTK ZU 2000, nr 6, poz. 190.
21 Zob. wyrok z dnia 21 listopada 1994 r., K 6/94, OTK ZU 1994, nr 39.
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Na tym tle należy rozważyć pogląd Trybunału, w myśl którego wprawdzie rozdzie-
lone władze nie są tym samym niezależnymi od siebie elementami ustroju państwa 
i każda z nich powinna dysponować takimi instrumentami, które pozwalają jej po-
wstrzymywać, hamować działania pozostałych, to jednak „mechanizm hamowania 
i równowagi, zakładający możliwość ingerencji w zakres władzy sądowniczej nie 
może dotykać niezawisłości sędziowskiej w zakresie sprawowania urzędu, a jakie-
kolwiek wkraczanie w działanie i organizację władzy sądowniczej, w sferze nie ob-
jętej bezwzględną zasadą niezawisłości, może być dokonywane jedynie wyjątkowo 
i posiadać dostateczne uzasadnienie merytoryczne”22. 

Tylko o Sądach i Trybunałach Konstytucja RP stanowi, że są one „władzą od-
rębną i niezależną od innych władz” (art. 173). „Odrębny” to „zupełnie inny, różny 
od innych, odmienny, swoisty”, a także „będący samodzielną całością, oddzielny, 
osobny”. „Niezależny” zaś to „nie będący zależnym od nikogo i niczego, podpo-
rządkowany nikomu i niczemu; sam o sobie decydujący; samodzielny, niezawisły”, 
oraz „nie podlegający czyjemuś wpływowi”23. 

Z punktu widzenia językowego art. 173 Konstytucji w sposób jednoznaczny od-
dziela władzę sądowniczą od innych władz zakładając, że stanowi ona samodzielną 
całość. A zatem zasada podziału i równowagi władz, wyrażona w art. 10 Konstytucji, 
powinna być w odniesieniu do władzy sądowniczej rozumiana w taki sposób, by jej 
„odrębność i niezależność” była należycie respektowana. Argument, w myśl które-
go wzgląd na zasadę równowagi władz przemawia za dopuszczeniem oddziaływa-
nia władzy ustawodawczej i wykonawczej na władzę sądowniczą wymaga analizy 
w kontekście konstytucyjnego wymogu zachowania odrębności i niezależności tej 
władzy. Oznacza to, że ingerencja władzy ustawodawczej i wykonawczej w sferę 
oddziaływania władzy sądowniczej możliwa jest jedynie w konstytucyjnie dopusz-
czonym zakresie. Ustanowiona w Konstytucji zasada podziału władz jest rozumiana 
w doktrynie i judykaturze jako konstytucyjny przejaw koncepcji domniemań kom-
petencyjnych, które nie mogą zostać przełamane przepisami ustaw zwykłych24. Do-
mniemanie kompetencyjne wynikające z art. 10 Konstytucji zostaje w odniesieniu do 
władzy Sądów i Trybunałów wzmocnione przez art. 173 Konstytucji. Tym bardziej 
więc nie może być ono przełamane przepisami zwykłej ustawy.

Zauważyć również trzeba, że wniosek poselski zmierza do stworzenia usta-
wodawcy – a więc każdorazowej większości parlamentarnej – możliwości od-
działywania na proces wyłaniania kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego. Byłoby to w skutkach równoznaczne z przywróceniem stanu 
sprzed wejścia w życie obowiązującej Konstytucji i tożsame z zaprzecze-
niem woli ustrojodawcy, polegającej na ograniczeniu do koniecznego mini-
mum powiązań między Pierwszym Prezesem SN a każdorazową większością 

22 Zob. wyrok z dnia 18 lutego 2004 r., K 12/03, OTK-A 2004, nr 2, poz. 8.
23 Tak B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 616 i 664.
24 L. Garlicki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2016, s. 87 i nast.
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parlamentarną. Do wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego był bowiem powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP 
spośród sędziów SN (art. 61 ust. 4 pozostawionych w mocy przepisów Konsty-
tucji RP z 22 lipca 1952 r., tj. Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.). Rezygnacja 
z tego rozwiązania i wyodrębnienie podmiotowej roli Zgromadzenia Ogólnego Sę-
dziów SN w procesie powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego miała 
zatem w związku z wejściem w życie Konstytucji RP doniosły sens ustrojowy. 
Jak wskazuje się bowiem w literaturze, to, że ustawa o SN przewiduje uchwala-
nie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN określonych regulaminów świadczy 
o woli respektowania przez ustawodawcę zasady podziału władz oraz autonomii 
i suwerenności władzy sądowniczej25. Chodzi o to, by to sędziowie SN decydowali 
o przedstawieniu kandydatów i aby dokonywali tego w sposób, który sami określą, 
bez ryzyka – wynikającej z ewentualnej regulacji zawartej w ustawie – ingerencji 
władzy ustawodawczej w organizację procesu wyłaniania kandydatów, która to in-
gerencja mogłaby przecież powodować nadmierne zwiększenie roli parlamentu lub 
Prezydenta RP wobec władzy sądowniczej. 

Obowiązujące obecnie rozwiązanie – ze względu na ustrojową pozycję SN 
i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – ma również istotne znaczenie jako jedna 
z gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a zatem podstawowego 
w demokratycznym państwie prawnym prawa, jakim jest prawo do sądu. Artykuł 
45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi bowiem, że każdy ma prawo do rozpatrzenia jego 
sprawy przez „niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Rozwiązanie obowiązu-
jące – a więc art. 16 ustawy o Sądzie Najwyższym i zawarte tam odesłanie do 
regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż-
szego uchwalanego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN – eliminuje ryzyko 
naruszenia niezależności i niezawisłości Sądu Najwyższego, jako organu sprawują-
cego nadzór nad sądownictwem powszechnym i wojskowym w zakresie orzekania 
(art. 183 ust. 1 Konstytucji RP). 

Również Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie stwierdził, że „sądo-
wy wymiar sprawiedliwości jest integralnie związany z gwarantowanym konstytu-
cyjnie prawem do sądu”26. Niezależność sądu jest natomiast rezultatem odrębności 
od władzy wykonawczej, która powinna unikać oddziaływania na orzecznictwo 
sądowe27. Następstwem zasady niezależności sądów, konstytutywnej dla pojęcia 
sądu, są konsekwencje natury organizacyjnej, wyrażające się w  samodzielności 

25 W. Kozielewicz, Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej 1990–2007, [w:] A Korobowicz (red.), Sąd 
Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu 
Najwyższego 1917–2007, Warszawa 2007, s. 313.

26 Zob. wyrok z dnia 2 czerwca 1999 r., K 34/98, OTK 1999, nr 5, poz. 94.
27 Por. A. Murzynowski, A. Zieliński, Ustrój wymiaru sprawiedliwości w przyszłej konstytucji, Państwo 

i Prawo, 1992, nr. 9. Por. także Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo i Prawo, 1997, nr 11–12.
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sądów i ich odseparowaniu od innych organów państwowych28. Rozwiązanie po-
zostające w sprzeczności z tak rozumianą koncepcją sądu stwarza ryzyko ograni-
czenia konstytucyjnego prawa do sądu29. 

Z powyższych względów art. 16 § 1 pkt 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, w za-
kresie dotyczącym regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego, jest zgodny z art. 2 oraz art. 183 ust. 2 w związku 
z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP. Tym bardziej, że ten ostatni nie zastrzega uregu-
lowania kwestii sposobu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego w formie ustawy.

II. Zarzut dotyczący zakresowej niezgodności art. 16 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie 
Najwyższym – w zakresie, w jakim nie przewiduje wydania uchwały przez 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w sprawie wyboru kandydatów na stano-
wisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – z art. 2 w związku z art. 183 
ust. 3 Konstytucji RP.

Omawiany zarzut opiera się na założeniu, że w sprawie wyboru kandydatów 
na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i przedstawienia ich Pre-
zydentowi RP „muszą zostać wydane stosowne uchwały”, a skoro ustawa o SN 
nie wprowadza tego rodzaju wymagania, to jej art. 16 § 1 pkt 3 jest niezgodny 
z art. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP. Zdaniem Wnioskodawcy istnieje 
w tym zakresie luka prawna wywodzona z tezy o niezbędności ustawowej regulacji 
wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Tego 
rodzaju rozumowanie jest całkowicie nieuprawnione.

Przede wszystkim trudno nie odnieść wrażenia, że zarzut ten został sformuło-
wany pod wpływem rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie o organizacji i try-
bie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, które Wnioskodawca zdaje 
się uznawać za modelowe i wymagane na gruncie Konstytucji RP. Należy jednak 
podkreślić, że Konstytucja RP nie stanowi, że organizację Sądu Najwyższego oraz 
tryb postępowania przed tym Sądem określa ustawa, jak czyni to w art. 195 w od-
niesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Już choćby z tego względu nie sposób 
porównywać regulacji dotyczących wyłaniania kandydatów na prezesów tych orga-
nów konstytucyjnych. Co więcej, skoro ustawodawca przewidział formę uchwały 
w ustawie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, a nie uczynił tego w ustawie 
o SN, to znaczy, że celowo zróżnicował formę podejmowania decyzji przez Zgro-
madzenia Ogólne Sędziów obu tych sądów. Racjonalność ustawodawcy nakazu-
je bowiem przyjęcie, że gdyby uznał to za nieścisłość, to mógł ją wyeliminować 

28 Tak B. Naleziński, Organy władzy sądowniczej, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, 
Warszawa 2004, s. 333.

29 Por. A. Kubiak, Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego, Łódź 2006, s. 145 i nast.
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chociażby w trakcie prac nad ustawą o ustawie o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, nowelizując jednocześnie ustawę o SN.

Niezależnie od powyższego należy przypomnieć, że co do zasady brak regulacji 
oznacza, że mamy do czynienia z zaniechaniem ustawodawczym. Badanie takich za-
niechań oraz stwierdzanie naruszenia Konstytucji przez zaniechanie prawodawcze nie 
mieści się zaś w zakresie właściwości Trybunału Konstytucyjnego, co jednoznacznie 
wynika z art. 188 pkt 1–3 Konstytucji30. Od zaniechań prawodawczych należy odróżnić 
pominięcia prawodawcze, które polegają na tym, że ustawodawca unormował jakąś 
dziedzinę stosunków społecznych, ale dokonał tego w sposób niepełny, regulując ją 
tylko fragmentarycznie31. Jako pominiecie prawodawcze Trybunał kwalifi kuje takie 
sytuacje, gdy prawodawca w akcie normatywnym kształtuje jakąś sytuację prawną, na 
która zazwyczaj składają się powiązane ze sobą funkcjonalnie kompetencje, obowiąz-
ki, uprawnienia jakiegoś podmiotu, przy czym nie stanowi norm, które są niezbędne, 
by wyznaczone obowiązki dało się zrealizować, lub norm, które umożliwiałyby czy-
nienie użytku z przyznanych kompetencji lub uprawnień, bądź też nie przewiduje od-
powiednich gwarancji zabezpieczających egzekwowanie albo kontrole wykonywania 
rozważanych obowiązków, kompetencji czy uprawnień32. Odróżnienie sytuacji, w któ-
rych ma miejsce zaniechanie ustawodawcze, od tych, w których może występować 
niekonstytucyjne pominięcie ustawodawcze, jest związane z odpowiedzią na pytanie, 
czy w określonym przypadku zachodzi jakościowa tożsamość materii unormowanych 
w danym przepisie i tych pozostawionych poza jego zakresem. Konieczne jest przy tym 
zachowanie ostrożności w dokonywaniu tego rodzaju ocen33. 

W świetle dotychczasowego orzecznictwa kontrola konstytucyjności prawa 
„w żadnym wypadku nie może (…) prowadzić do »uzupełniania« obowiązującego 
stanu prawnego o rozwiązania pożądane z punktu widzenia inicjatora postępowa-
nia, ponieważ wykraczałoby to poza konstytucyjną rolę Trybunału Konstytucyj-
nego jako »negatywnego ustawodawcy« i naruszałoby zasadę podziału władzy”34. 
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego „gdyby istniała możliwość zaskarżenia przepi-
su pod zarzutem, iż nie zawiera on regulacji, które w przekonaniu Wnioskodawcy 
winny się w nim znaleźć, każdą ustawę lub dowolny jej przepis można byłoby 
zaskarżyć w oparciu o tego rodzaju przesłankę negatywną. Gdyby ustawodawca 
uznał za celowe takie ukształtowanie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, za-
warłby stosowną normę w ustawie zasadniczej, istniałoby jednak wówczas niebez-
pieczeństwo, że Trybunał Konstytucyjny przestałby być “sądem prawa”, a stałby 
się quasi ustawodawcą”35. 

30 Zob. postanowienie z dnia 10 października 2012 r., Ts 38/12, OTK-B 2012, nr 6, poz. 534.
31 Zob. wyrok z dnia 24 października 2001 r., SK 22/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz. 216.
32 Wyrok z dnia 6 listopada 2012 r., K 21/11, OTK-A 2012, nr 10, poz. 119.
33 Zob. postanowienie z 11 grudnia 2002 r., SK 17/02, OTK-A 2002, nr 7, poz. 98
34 Tak w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 czerwca 2000 r., P 3/00, OTK 2000, nr 5, poz. 138.
35 Ibidem.
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Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że w niniejszej sprawie 
w żadnym wypadku nie można mówić o pominięciu ustawodawczym. Po 
pierwsze, jak wskazano powyżej, w świetle art. 183 w związku z art. 173 
Konstytucji ustawodawca wręcz powinien powstrzymać się od szczegó-
łowego regulowania techniki wyboru kandydatów na stanowisko Pierw-
szego Prezesa Sądu Najwyższego w ustawie. Tak więc przepisy o wyborze 
kandydatów na to stanowisko w ogóle nie należą do mechanizmu powoływania 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w świetle Konstytucji RP i ustawy. W tej 
sytuacji brak kwestionowanych w petitum wniosku przepisów dotyczących wyda-
nia uchwały przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w sprawie wyboru kandy-
datów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie stanowi pominię-
cia ustawodawczego. Po drugie, nie istnieje żaden przepis, który obligowałoby 
ustawodawcę do wprowadzenia postulowanego przez Wnioskodawcę wymogu 
podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN dwóch uchwał w sprawie 
wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Po 
trzecie, brak wymogu podjęcia uchwały w sprawie przedstawienia wybranych 
kandydatów nie uniemożliwia uczynienia użytku z przyznanej Zgromadzeniu 
Ogólnemu SN kompetencji konstytucyjnej. 

Podkreślenia wymaga też, iż brak użycia w art. 16 § 1 pkt 3 u. SN zwrotu 
„uchwała” nie oznacza jeszcze, że głosowanie w sprawie dokonania wyboru kan-
dydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie odzwierciedla woli organu 
kolegialnego, jakim jest Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, a tym samym ma po-
stać uchwały w sensie materialnym. Założenie, że akt ten musi nosić nazwę uchwa-
ły i być – jak się wydaje – spisany w formie odrębnego dokumentu jest przejawem 
skrajnego formalizmu. Oczywiście ustawodawca może wprowadzić taki wymóg, 
jednak nie można tego uznać za standard konstytucyjny. Istotą uchwały jest bowiem 
to, że organ kolegialny podejmuje ją w trybie głosowania, którego przebieg jest 
protokołowany. Tryb ten został precyzyjnie określony w zakwestionowanym przez 
Wnioskodawcę regulaminie i nie narusza przyjętych w tym względzie zasad wyni-
kających z kolegialności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Formy uchwały 
nie wymaga też przedstawienie kandydatur przez Zgromadzenie Ogólne Sę-
dziów SN Prezydentowi RP. Podjęcie w tej materii odrębnej uchwały byłoby 
bezprzedmiotowe, skoro kandydaci zostali już wybrani w głosowaniu, a jego 
wynik wskazuje, którzy dwaj mają zostać przedstawieni Prezydentowi RP. 
Przedstawienie kandydatur Prezydentowi RP ma zatem charakter techniczny i nie 
wymaga kolejnego głosowania, o ile ustawodawca nie zdecyduje się na wprowa-
dzenie takiego wymogu. Taki wymóg byłby dysfunkcyjny, biorąc pod uwagę liczbę 
członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN i występujące w przeszłości trud-
ności z wyłanianiem kandydatów na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. 
Tym samym jego wprowadzenie pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjną 
zasadą rzetelności i sprawności działania, wywodzoną z preambuły do Konstytucji 
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RP. W skrajnym wypadku, wymóg głosowania nad uchwałą w sprawie przedsta-
wienia kandydatów Prezydentowi RP mógłby prowadzić do zablokowania przed-
stawienia kandydatów wybranych wcześniej we właściwym głosowaniu. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowe żądanie Wniosko-
dawcy dotyczy w istocie problemu zaniechania legislacyjnego, polegającego 
w rozważanym przypadku na braku szczegółowej regulacji mechanizmu wy-
boru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jest to jednak 
zaniechanie legislacyjne, a nie pominięcie ustawodawcze. W konsekwencji, 
orzekanie w zakresie odpowiadającym wnioskowi byłoby niedopuszczalne. 
Postępowanie w zakresie, do którego odnosi się przedmiotowa część wniosku, 
podlega więc umorzeniu. W myśl bowiem art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK, jeżeli 
wydanie orzeczenia jest niedopuszczalne, Trybunał Konstytucyjny wydaje posta-
nowienie o umorzeniu postępowania. Tego rodzaju przesłanki zachodzą w niniej-
szej sprawie w odniesieniu do zarzutu niekonstytucyjności art. 16 § 1 pkt 3 usta-
wy o Sądzie Najwyższym – w zakresie, w jakim nie przewiduje wydania uchwały 
przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN w sprawie wyboru kandydatów na stano-
wisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Jedynie na marginesie można zauważyć, że formy uchwały nie przewidują rów-
nież przepisy dotyczące wyboru przez Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Naczelne-
go Sądu Administracyjnego kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (art. 44 i 46 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju są-
dów administracyjnych; Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm; cyt. jako „p.u.s.a.”). Ar-
tykuł 44 § 2 p.u.s.a. stanowi, że „kandydatów na stanowisko Prezesa NSA wybiera 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA spośród sędziów NSA, którzy w głosowaniu 
tajnym uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Wybór powinien być dokonany 
nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji urzędującego Prezesa NSA. 
W przypadku opróżnienia stanowiska w trakcie kadencji, wyboru kandydatów do-
konuje się w terminie jednego miesiąca”. Przepis ten, podobnie zresztą jak art. 
46 § 2 pkt 3 p.u.s.a., określający kompetencję Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
NSA do wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa NSA, nie statuuje wyraźnie 
wymogu, zgodnie z którym wybór i przedstawienie kandydatów muszą mieć po-
stać uchwały. Podnoszone przez Wnioskodawcę wątpliwości są zatem oderwane od 
długiej tradycji prawodawstwa w Polsce.

III. Zarzut dotyczący niezgodności z art. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji 
RP § 8 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 
14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie, w jakim nie określa obo-
wiązku wydania uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów Zgromadze-
nia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Prezydentowi RP.
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Wnioskodawca zarzuca § 8 przedmiotowego regulaminu, że nie wynika z niego 
wymóg podjęcia uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Prezydentowi RP. W uzasadnieniu takiego 
zarzutu – niejako niezależnie od zarzutów sformułowanych w odniesieniu do art. 16 
§ 1 pkt 3 ustawy SN – Wnioskodawca stwierdza, że wskutek tego braku Zgroma-
dzenie Ogólne Sędziów SN „nie może w sposób wiążący realizować kompetencji 
przyznanych mu w Konstytucji i ustawach”, a ponadto „naruszone zostają standar-
dy demokratycznego państwa prawnego”, ponieważ Zgromadzenie „jest organem 
kolegialnym, a więc prawną formą jego działania są uchwały” (s. 11 uzasadnienia 
wniosku). Wnioskodawca nie wskazuje jednak żadnych relewantnych standardów 
demokratycznego państwa prawnego, które znajdowałyby zastosowanie w takim 
przypadku. Wbrew wywodom wniosku, w demokratycznym państwie prawnym 
organy kolegialne działają nie tylko w prawnej formie uchwał. Widać to doskonale 
na przykładzie Sejmu, który nie podejmuje osobnych uchwał o uchwaleniu ustawy, 
ale ustawę po prostu uchwala, głosując za jej przyjęciem. Sejm nie podejmuje też 
uchwał w przedmiocie przyjęcia stanowiska, jakie zajmuje w postępowaniu przed 
Trybunałem Konstytucyjnym jako jego postępowania36. 

Należy przy tym podkreślić, że skoro – jak twierdzi Wnioskodawca – wymóg 
przedstawienia kandydatów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN na Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego Prezydentowi RP w drodze uchwały należy do standar-
dów demokratycznego państwa prawnego, których naruszenie pozbawia Zgroma-
dzenie zdolności do skutecznego działania, to racjonalny ustawodawca nałożyłby 
na Zgromadzenie obowiązek działania w formie uchwał. Skoro racjonalny ustawo-
dawca tego obowiązku nie wprowadził, to nie można ustalać jego istnienia w Kon-
stytucji RP i w ustawie w drodze domniemania odwołującego się do niesprecyzo-
wanych „standardów demokratycznego państwa prawnego” i jednej z możliwych 
w teorii prawa form działania organów kolegialnych. 

Trzeba również zwrócić na uwagę na dość istotną sprzeczność logiczną wnio-
sku. Wnioskodawca kwestionuje bowiem regulamin wyboru kandydatów na Pierw-
szego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie, w jakim regulamin ten nie określa 
obowiązku wydania uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego Prezydentowi RP. Zarzut ten dotyczy zatem 
luki prawnej w regulaminie. Skoro jednak Wnioskodawca twierdzi, że szczegółowe 
reguły wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powinny 
być określone nie w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, ale w ustawie, 
to bezprzedmiotowe jest z tego punktu widzenia kwestionowanie luki w przepi-
sach, których istnienie pozostaje – w ocenie Wnioskodawcy – niezgodne z art. 2 

36 Zgodnie z art. 121 ust. 2 Regulaminu Sejmu przed terminem rozprawy Komisja Ustawodawcza wydaje 
opinię o zawartych we wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny zarzutach co do 
niezgodności ustawy z przepisami konstytucyjnymi. Nie jest to jednak przyjęcie stanowiska Sejmu.



423

WNIOSKI INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM...

oraz art. 183 ust. 2 w związku z ust. 3 Konstytucji RP (tak w pkt 1 petitum wnio-
sku). Stanowisko Wnioskodawcy jest w tym zakresie sprzeczne.

Ponadto – jak wykazano powyżej – Wnioskodawca domaga się od Trybunału 
Konstytucyjnego wydania orzeczenia stwierdzającego pominięcie prawodawcze 
w regulaminie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jednakże nie 
istnieje zobowiązanie konstytucyjne, ani ustawowe, które obligowałoby Zgroma-
dzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego do wprowadzenia do regulaminu po-
stulowanego przez Wnioskodawcę obowiązku podjęcia uchwały w sprawie przed-
stawienia Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego. Nie zachodzi zatem pominięcie prawodawcze związane z  brakiem 
określenia obowiązku wydania uchwały. Mamy więc do czynienia z zaniechaniem 
prawodawczym, które – w świetle utrwalonej linii orzeczniczej Trybunału Kon-
stytucyjnego powołanej w punkcie II niniejszego stanowiska – nie może stano-
wić przedmiotu orzekania. Odstąpienie od tego poglądu wymagałoby – w świetle 
art. 37 ust. 1 lit e ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym – orzekania w pełnym składzie, który w niniejszej sprawie nie zo-
stał jednak wyznaczony.

Z tego względu postępowanie w zakresie, do którego odnosi się przedmiotowa 
część wniosku, podlega umorzeniu (art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym).

IV. Zarzut dotyczący niezgodności uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wybo-
ru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z art. 2 
i art. 183 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że powoła-
na uchwała wkracza w materię ustawową.

Wnioskodawca uzasadnia omawiany zarzut, przywołując zasadniczo te same 
argumenty, jakie zostały przedstawione dla uzasadnienia pierwszego punktu peti-
tum wniosku. Jak jednak wskazano powyżej, nie jest trafny pogląd Wnioskodaw-
cy, że uchwała wkracza w materię ustawową, ponieważ nie sposób zaliczyć reguł 
wyboru kandydatów na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do materii 
ustawowej. Jak już wskazano w pierwszym punkcie niniejszego stanowiska, regu-
lamin wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
zawiera postanowienia wiążące jedynie organ SN, jakim jest Zgromadzenie Ogólne 
Sędziów i sędziów SN jako jego członków. Takie rozwiązanie ma też doniosły sens 
ustrojowy w demokratycznym państwie prawnym, ponieważ chroni niezależność 
i odrębność władzy sądowniczej.

Wnioskodawca stwierdza w uzasadnieniu (s. 11), że zasady wyboru Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego „mają być określone w ustawie”, ponieważ – jak wyjaśnio-
no na s. 6 uzasadnienia – „ustawodawca powinien mieć wpływ”, który „zapewni rów-
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nowagę władzy”. Podkreślenia wymaga jednak, że ustawa o SN w obecnym kształcie 
taki wpływ ustawodawcy zapewnia. Wbrew bowiem stanowisku Wnioskodawcy, który 
zdaje się twierdzić, że całość problematyki wyboru kandydatów na urząd Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego została powierzona do uregulowania Zgromadzeniu Ogól-
nego Sędziom SN, ustawa normuje ilość kandydatów przedstawianych Prezydentowi 
(art. 16 § 1 pkt 3 ustawy o SN), a także ustanawia wymogi odnoszące się do quorum, 
odpowiedniej większość głosów oraz tajności głosowania (16 § 3 ustawy o SN).

Wskazany wzorzec kontroli konstytucyjności nie może abstrahować od innych 
zasad naczelnych ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Fundamentem demokratycz-
nego państwa prawnego jest zaś niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Bar-
dziej szczegółowo uregulowanie zasad wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż-
szego w ustawie – do czego zmierza przedmiotowy wniosek – byłoby niezgodne 
z art. 173 w związku z art. 2, art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP z powodów 
wskazanych w pierwszym punkcie niniejszego stanowiska.

W doktrynie uznano, że sformułowanie przepisu art. 183 ust. 3 Konstytucji 
(„Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na 
sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego”) „podkreśla niezależność SN od organów 
władzy ustawodawczej czy rządu” i nie tworzy „stanu podległości SN Prezydento-
wi”, gdyż uprawnienie Prezydenta „ma charakter ograniczony do aktu powołania” 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego „i w zasadzie decydujący wpływ na obsa-
dę tego organu ma samorząd sędziowski”37. Konstytucyjny model powoływania 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wyklucza zatem aktywizm ustawodawcy 
w dziedzinie określania szczegółów procedury przedstawienia kandydatów na ten 
urząd Prezydentowi ze względu na ustrojowe znaczenie niezależności Sądu Naj-
wyższego w demokratycznym państwie prawnym. 

Z powyższych względów uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Naj-
wyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów 
na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest zgodna z art. 2 i art. 183 
ust. 2 w związku z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP.

V. Zarzut dotyczący niezgodności § 8 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru 
kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z art. 2, 
art. 7 oraz art. 183 ust. 3 Konstytucji RP.

Wnioskodawca stawia zarzut dotyczący niezgodności z art., 2, art. 7 oraz 
art. 183 ust. 3 Konstytucji RP pominięcia w § 8 stwierdzenia, ze Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów SN podejmuje uchwałę w sprawie przedstawienia Prezydentowi 

37 Tak P. Wiliński, P. Karlik, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do 
art. 87–243, Warszawa 2016, s. 1083.
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RP kandydatów na urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W istocie za-
rzut ten jest zbieżny z zarzutem podniesionym w punkcie trzecim petitum wniosku 
i ze względów w odniesieniu do tego punktu wymienionych postępowanie w tym 
zakresie podlega umorzeniu (art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym), ponieważ Wnioskodawca kwe-
stionuje lukę w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. 

VI. Kwestia dopuszczalności wydania wyroku aplikacyjnego

W razie ewentualnego uwzględnienia przez Trybunał przedstawionych zarzu-
tów, Wnioskodawca domaga się, aby Trybunał stwierdził, że akty dokonane na 
podstawie zakwestionowanych przepisów i aktów prawnych nie wywołują skut-
ków prawnych. Uwzględnienie takiego żądania jest jednak niemożliwe w obecnym 
stanie prawnym.

Wniosek o wydanie wyroku aplikacyjnego nie został przez Wnioskodawcę w ża-
den sposób uzasadniony. Nie do końca wiadomo też, co Wnioskodawca rozumie pod 
pojęciem „aktu dokonanego na podstawie kwestionowanych przepisów”, który to 
akt miałby by zostać uznany przez Trybunał za niewywołujący skutków prawnych. 
Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca kwestionuje dwojakiego rodzaju przepi-
sy, tj. przepisy ustawy o SN i przepisy uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
SN, w istocie w grę chodzi w pierwszej kolejności uchwała w sprawie regulaminu 
wyboru kandydatów na PPSN, jako akt podjęty na podstawie przepisów art. 16 § 1 
pkt 1 ustawy o SN. W tym zakresie wniosek jest jednak sprzeczny. Żądanie wyda-
nia wyroku aplikacyjnego zmierza bowiem do pozbawienia mocy prawnej uchwały 
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, która stanowi odrębny przedmiot zaskarże-
nia. W dalszej kolejności żądaniem uznania za bezskuteczne objęte byłyby wybory 
i przedstawienie Prezydentowi kandydatów, spośród których wybrano na stanowisko 
PPSN: SSN Lecha Gardockiego (na drugą kadencję), SSN Stanisława Dąbrowskiego 
i SSN Małgorzatę Gersdorf, jako te czynności, które zostały podjęte na podstawie 
regulaminu w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego. Pomijając zasygnalizowaną powyżej niedopuszczalność orzekania 
w tej sprawie przez Trybunał Konstytucyjny, należy zauważyć, iż samo uznanie za 
bezskuteczne wyboru i przedstawienia Prezydentowi RP kandydatów nie może spo-
wodować, że ww. osoby nie będą mogłyby być uznawane za Pierwszych Prezesów 
SN. Każdorazowo, w odniesieniu do tychże osób Prezydent RP wydał postanowie-
nie w sprawie ich powołania na omawiane stanowisko. Podstawę prawną takiego 
postanowienia stanowił zaś art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, a nie zakwestionowane 
przez Wnioskodawcę przepisy. Dopóki zatem w obrocie prawnym pozostaną posta-
nowienia Prezydenta RP dotyczące powołania na stanowisko Pierwszego Prezesa 
Sądu Najwyższego z lat 2004, 2010 i 2014, dopóty nie będzie można uznać, że Sąd 
Najwyższy od blisko 13 lat pozbawiony jest Pierwszego Prezesa.
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W dotychczasowym orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny wydawał orzeczenia 
aplikacyjne w trzech sytuacjach. Po pierwsze, wskazując brak możliwości odwró-
cenia skutków prawnych wywołanych przez regulację uznaną za niekonstytucyjną, 
przeważnie w postaci niedopuszczalności żądania odszkodowania na podstawie 
art. 77 ust. 1 albo niedopuszczalności ponownego rozpoznania sprawy na podstawie 
art. 190 ust. 4 Konstytucji RP38. Po drugie, wyłączając skutki stwierdzenia niekonsty-
tucyjności przepisu co do niektórych kategorii podmiotów lub stanów faktycznych39. 
Po trzecie, rozszerzając skutki orzeczenia zawierającego klauzulę odraczającą, co 
przejawiało się zwykle w przyznawaniu tzw. przywileju korzyści, umożliwiającego 
skarżącemu wznowienie postępowania lub sądowi przedstawiającemu pytanie praw-
ne rozstrzygnięcie sprawy z pominięciem niekonstytucyjnego przepisu40.

W każdym z powołanych wyżej wyroków, rozstrzygnięcie aplikacyjne dotyczy-
ło sposobu wykonania wyroku TK przez inne organy władzy publicznej i kształto-
wało w sposób generalny i abstrakcyjny normy prawne, znajdujące zastosowanie 
w związku z derogacją przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją RP. Żaden 
z dotychczasowych wyroków aplikacyjnych nie dotyczył natomiast rozstrzygania 
o skutkach konkretnych i jednostkowych aktów, czy zdarzeń prawnych, jak chce 
tego Wnioskodawca. Należy podkreślić, że jakkolwiek kompetencja Trybuna-
łu do zamieszczania w sentencji tzw. klauzuli aplikacyjnej budzi wątpliwości 
w piśmiennictwie41, to dotychczasowa praktyka orzecznicza dawała się zakwa-
lifi kować do jednej z form orzekania, do której organ ten jest powołany z mocy 
art. 188 Konstytucji RP. Tego nie można natomiast powiedzieć o wyroku apli-
kacyjnym, którego wydania domaga się Wnioskodawca. W żądaniu Wniosko-
dawcy chodzi bowiem o stwierdzenie bezskuteczności ściśle określonych i kon-
kretnych czynności, co wkracza w sferę wymiaru sprawiedliwości, który – w myśl 
art. 175 Konstytucji RP – jest zarezerwowany dla Sądu Najwyższego, sądów po-
wszechnych, sądów administracyjnych oraz sądów wojskowych. W tym kontek-
ście należy podkreślić, za przedstawicielami nauki, że zamieszczenie w orzeczeniu 
rozstrzygnięcia co do skutków wyroku nie może skutkować faktycznym wykre-

38 Zob. wyroki: z dnia 6 marca 2002 r., P 7/00, OTK-A 2002, Nr 2, poz. 13; z dnia 10 grudnia 2002 r., 
P 6/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz. 91; z dnia 27 kwietnia 2004 r., K 24/03, OTK-A 2004, Nr 4, poz. 33; 
z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 108.

39 Zob. wyroki: z dnia 24 listopada 2003 r., K 26/03, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 95; z dnia 18 grudnia 
2014 r., K 33/13, OTK-A 2014, Nr 11, poz. 120.

40 Zob. szerzej P. Radziewicz, „Przywilej korzyści” jako skutek prawny orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 4, passim.

41 Zob. np. M. Jackowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., 
K 33/13, Przegląd Sejmowy 2015 nr 4, s. 153 i n. oraz M. Zubik, M. Wiącek, Kompetencje sądu kon-
stytucyjnego a granice swobody orzekania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sej-
mowy 2009 nr 4, s. 54–55. Por. także J. Holocher, U. Kosielińska-Grabowska, Dolce Vita? O wpływie 
wyroków aplikacyjnych Trybunału Konstytucyjnego na orzecznictwo sądowe, [w:] A. Samonek (red.), 
Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2012, s. 239 i n.
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owaniem nieznanej Konstytucji RP modyfi kacji treści norm ustrojowych42. Tym-
czasem uwzględnienie żądania Wnioskodawcy prowadziłoby właśnie do takiego 
skutku, kreując po stronie Trybunału uprawnienie do wymierzania sprawiedliwości 
w drodze orzekania w sprawie konkretnych zdarzeń prawnych. Taka treść wyroku 
aplikacyjnego wykracza poza treść art. 188 ust. 1 w związku z art. 190 ust. 1 Kon-
stytucji RP.

Tymczasem, Jak dotychczas, aplikacyjny charakter orzeczenia wynikał z tro-
ski Trybunału Konstytucyjnego o minimalizację ewentualnych negatywnych na-
stępstw stwierdzenia niekonstytucyjności43. Trybunał obawiał się bowiem desta-
bilizacji systemu organów państwa w związku z napływem ogromnej liczby skarg 
o wznowienie postępowania, czy też destabilizacji systemu fi nansów publicznych 
w związku z koniecznością fi nansowej rekompensaty uszczerbku związanego z nie-
konstytucyjnym prawem, a nawet wtórnej niekonstytucyjności związanej z luką 
w systemie prawa44. Jak stwierdzono w wyroku z dnia z dnia 10 grudnia 2002 r., 
P 6/0245, analizując skutki prawne orzeczenia o niekonstytucyjności konkretnego 
przepisu prawnego należy mieć na względzie nie tylko sam fakt niekonstytucyjno-
ści przepisu, ale i układ normatywny do którego odnosi się. Wyrok Trybunału nie 
może bowiem wywoływać takich skutków, które pozostawałyby w sprzeczności 
z elementarnym poczuciem słuszności, a w zgodzie z art. 2 Konstytucji, zarówno 
w aspekcie zasady państwa prawnego, jak i zasady sprawiedliwości społecznej, 
pozostaje tylko takie ujęcie negatywnych konsekwencji oceny konstytucyjności 
przepisów prawnych, które bierze pod uwagę całokształt okoliczności prawnych 
i faktycznych związanych ze stanem prawnym ukształtowanym przy zastosowaniu 
m.in. zakwestionowanych przepisów.

W tym kontekście ewentualne uwzględnienie żądania Wnioskodawcy spo-
woduje nie tyle minimalizację następstw stwierdzenia niekonstytucyjności za-
kwestionowanych przepisów, co wręcz ich eskalację. Odnosi się to zwłaszcza do 
zamierzonego przez Wnioskodawcę efektu w postaci stwierdzenia bezskuteczności 
wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, co miałoby prowa-
dzić – przynajmniej, jak to wynika to z zapowiedzi przedstawiciela Wnioskodaw-
ców formułowanych w debacie publicznej – do uznania, że urząd ten jest obecnie 
nieobsadzony. Gdyby bowiem tak przyjąć, należałoby konsekwentnie stwierdzić, 
że pozostawał on nieobsadzony od roku 2004. Stanowiłoby to podstawę do kwe-
stionowania wszystkich zapadłych na przestrzeni ponad 13 lat uchwał mających 
na celu usunięcie rozbieżności w orzecznictwie, podjętych na podstawie art. 60 
§ 1 ustawy o SN w sprawach, w których wnioskodawcami byli Pierwsi Prezesi SN 
Lech Gardocki, Stanisław Dąbrowski i Małgorzata Gersdorf. W dalszej kolejno-

42 L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa, Warszawa 2014, s. 205–206.
43 M. Zubik, M. Wiącek, op. cit., s. 25.
44 M. Jackowski, op. cit., s. 156.
45 OTK-A 2002, nr 7, poz. 91.
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ści można byłoby kwestionować legalność powołania przez Prezydenta Prezesów 
Sądu Najwyższego w 2016 r. To samo dotyczy zresztą powołania w 2014 r. Preze-
sa Sądu Najwyższego, kierującego Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych, którego zakwestionowanie mogłoby stanowić przyczynę do dyskusji 
nad zgodnością z prawem uchwał dotyczących stwierdzenia ważności wyborów 
i referendum przeprowadzonych w latach 2014 – 2015 r.46 Zastosowanie formuły 
aplikacyjnej proponowanej przez Wnioskodawcę jako całkowicie bezpodstawne 
i nieuzasadnione, groziłoby zatem w praktyce całkowitą destabilizacją Państwa 
Polskiego i porządku prawnego.

Mając na uwadze całokształt powyższych rozważań, w imieniu Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów SN, przedstawiam stanowisko, jak w petitum.

46 Zwłaszcza w kontekście nadużywanej ostatnio koncepcji niebytu czynności konwencjonalnej w razie 
naruszenia jakiegokolwiek elementu konwencji ją statuującej. 
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Stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie Kpt 1/17

Trybunał Konstytucyjny
Rzeczypospolitej Polskiej

Al. J.Ch. Szucha 12a
00-918 Warszawa

W związku ze złożonym przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w trybie art. 192 w związku z art. 189 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn., zm.; dalej jako Konstytucja) 
oraz art. 33 ust. 5 w związku z art. 85 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organi-
zacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072; 
dalej jako „ustawa o postępowaniu przed TK”) wniosku o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Sądem Naj-
wyższym, w wyniku którego Wnioskodawca domaga się przesądzenia:

1) jaki charakter ma kompetencja, o której mowa w art. 139 w związku z art. 144 
ust. 3 pkt 18 Konstytucji:
– czy jest to uprawnienie Prezydenta RP, które wykonuje on osobiście i bez 

ingerencji innych podmiotów;
– czy jest to uprawnienie, które jest realizowane przy udziale innych podmio-

tów, a jeśli tak, to które organy uczestniczą w wykonywaniu tej kompeten-
cji i czy jest wśród nich Sąd Najwyższy;

2) czy Sąd Najwyższy może dokonywać wiążącej interpretacji przepisów Konsty-
tucji w związku z wykonywaniem przez Prezydenta RP prerogatywy, o której 
mowa w art. 139 Konstytucji i decydować o tym, czy została ona skutecznie 
zastosowana, 

w imieniu Sądu Najwyższego 
przedstawiam następujące stanowisko:

postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o po-
stępowaniu przed TK ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.
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UZASADNIENIE 
I.  Uzasadnienie wniosku Marszałka Sejmu RP 

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego 

Uzasadnienie wniosku Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 
konieczności rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego zostało oparte na dwóch za-
sadniczych założeniach, a mianowicie: 
1) spór kompetencyjny pojawił się w związku z wydaniem przez Prezydenta RP 

postanowienia z dnia 16 listopada 2015 r. (Nr PU.117.45.2015) o zastosowaniu 
prawa łaski oraz wydaniem przez Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów, 
w dniu 31 maja 2017 r., uchwały w sprawie I KZP 4/17, według której: 
„I. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okre-

ślone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono 
prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych). Tylko przy takim ujęciu 
zakresu tego prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści 
art. 10 w zw. z art. 7, art. 42 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje 
skutków procesowych.”;

2) teoretycznym uzasadnieniem dla potwierdzenia istnienia sporu kompetencyjnego 
jest wypowiedź A. Mączyńskiego oraz J. Podkowika, którzy uznają, że do przed-
miotowego sporu może dojść również w sytuacji, w której „działanie jednego 
organu, w ramach jego własnych, szeroko interpretowanych kompetencji – pro-
wadzi do nieuprawnionego oddziaływania na kompetencję lub sytuację prawną 
innego organu, w danej materii niemogącego samodzielnie podjąć określonych 
działań” (Komentarz do art. 189 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. Tom II. 
Komentarz do art. 87–243, red. L. Bosek, M. Safjan, Warszawa 2016). 
W ocenie Wnioskodawcy, Sąd Najwyższy dokonał wykładni przepisów konsty-

tucyjnych i ocenił zgodność tych przepisów z Konstytucją, ponieważ stwierdził, że 
zastosowanie prawa łaski w innych warunkach niż tych wynikających z jego wykładni 
nie wywołuje skutków procesowych. W praktyce Sąd Najwyższy wskazał, kiedy moż-
na stosować prawo łaski, a kiedy akt Prezydenta RP nie będzie mógł być uznany za akt, 
o którym mowa w art. 139 Konstytucji. Ze złożonego wniosku wynika zatem niejako 
pośrednio, że mamy do czynienia z działaniem jednego organu (Sądu Najwyższego), 
który w ramach jego własnych, szeroko interpretowanych kompetencji (nadzór judyka-
cyjny w zakresie podejmowania uchwał) prowadzi do nieuprawnionego oddziaływania 
na kompetencję lub sytuację prawną innego podmiotu (Prezydenta RP w zakresie sto-
sowania prawa łaski). Rzekomo sporną kompetencją jest więc uprawnienie w zakresie 
stosowania prawa łaski przez Prezydenta RP na podstawie art. 139 Konstytucji. 
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Powyższe założenie opiera się jednak na całkowitym niezrozumieniu istoty sporu 
kompetencyjnego oraz kompetencji Prezydenta RP oraz Sądu Najwyższego, co pozo-
staje w jednoznacznej sprzeczności z treścią art. 189 Konstytucji, art. 85 ustawy o po-
stępowaniu przed TK, dotychczasowym orzecznictwem TK, jak również wypowie-
dziami przedstawicieli doktryny dotyczącymi przesłanek powstania takiego sporu. 

II. Pojęcie i przesłanki sporu kompetencyjnego podlegającego kognicji TK

Zgodnie z art. 189 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kom-
petencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Pojęcie 
sporu kompetencyjnego zostało zdefi niowane wprost w art. 85 ustawy o postę-
powaniu przed TK, który stanowi, że Trybunał rozstrzyga spory kompetencyjne, 
w przypadku gdy: 
1) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za właści-

we do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcia;
2) co najmniej dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznają się za niewła-

ściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy. 
Jest to zatem ujęcie sporu kompetencyjnego jako sporu pozytywnego oraz 

negatywnego. W doktrynie stwierdza się w zasadzie jednolicie, że „istotą sporu 
kompetencyjnego jest rozbieżność stanowisk co do zakresu kompetencji stron tego 
sporu; zawsze więc jest to postępowanie polegające na rozsądzaniu sprzecznych 
stanowisk zajmowanych przez strony” (L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, 
Warszawa 2016, s. 425). W kontekście sformułowania „uznają się za właściwe” 
(zawartego w treści art. 85 ustawy o postępowaniu przed TK) trzeba natomiast 
przyjąć, że chodzi o sytuację, w której „pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi 
organami państwa występuje spór co do właściwości rzeczowej” (B. Banaszak, 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 833). Spór 
kompetencyjny o właściwość przy rozstrzyganiu tej samej sprawy jest jednak moż-
liwy tylko w obrębie tych samych władz. W konfl ikcie pomiędzy poszczególnymi 
władzami działają bowiem inne mechanizmy i instytucje niż instytucja rozstrzyga-
nia sporów kompetencyjnych (Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Ko-
mentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 177). Z taką 
właśnie sytuacją mamy do czynienia w stanie faktycznych jaki powstał w związku 
z podjęciem przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie I KZP 4/17. Rozbieżność 
stanowisk centralnych konstytucyjnych organów państwa musi zatem polegać na 
pojawieniu się odmiennych i niedających się równolegle zastosować interpreta-
cji przepisu kompetencyjnego oraz dotyczyć konkretnej sytuacji, w której wydano 
(odmówiono wydania) określonego aktu lub rozstrzygnięcia, bądź podjęto skon-
kretyzowane kroki proceduralne w tym kierunku (L. Garlicki, uwagi do art. 189, 
[w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 4). 
W konkretnej sprawie konieczne jest zatem zaistnienie realnego sporu, a „nie tyl-
ko wątpliwości interpretacyjnej” (W. Skrzydło, Rola Trybunału Konstytucyjnego 
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w rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych, [w:] Konstytucja i władza we współcze-
snym świecie, Warszawa 2002, s. 491). 

Kwestia rozumienia istoty sporu kompetencyjnego była również przedmio-
tem wypowiedzi TK, w tym zwłaszcza w postanowieniu z dnia 20 maja 2009 r. 
(Kpt 2/08). Stwierdzono w nim, że Trybunał rozstrzygając spory kompetencyjne 
między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, orzeka o treści i grani-
cach kompetencji pozostających w sporze organów. Przedmiotem rozstrzygnięcia 
może być zarówno aspekt przedmiotowy spornych kompetencji (treść działań or-
ganów pozostających w sporze o kompetencje), jak i aspekt osobowy (określenie 
podmiotów władnych podjąć określone przez prawo działania). Trybunał Konsty-
tucyjny, rozpoznając spór kompetencyjny, rozstrzyga zatem o istnieniu lub nie-
istnieniu kompetencji określonego centralnego organu państwa oraz o kształcie 
prawnym spornej kompetencji. Pytanie o kompetencję pojawia się więc z reguły 
na tle konkretnych sytuacji jednostkowych, w których dwa (lub więcej) centralne 
organy państwa uznały się za właściwe do podjęcia tożsamych działań prawnych 
bądź uznały się za niewłaściwe do podjęcia danego aktu. Według TK kompeten-
cję konstytucyjnego organu państwa stanowi upoważnienie takiego organu (przez 
ustrojodawcę lub ustawodawcę) do działania o sprecyzowanych przez prawo na-
stępstwach w przedmiotowo określonej sferze (podjęcie tego działania może być 
obowiązkiem prawnym bądź uprawnieniem danego organu). Tak rozumianych 
kompetencji nie należy utożsamiać z funkcjami ustrojowymi organów (rolami 
spełnianymi w systemie konstytucyjnym), z zadaniami (tj. prawnie określonymi 
celami i następstwami funkcjonowania poszczególnych organów państwa) ani też 
z zakresami właściwości rzeczowej (przedmiotowo określonymi sferami działa-
nia). W ocenie TK rozstrzyganie sporu kompetencyjnego sprowadza się w związku 
z tym do zajęcia przez Trybunał wiążącego prawnie stanowiska w sytuacji, gdy 
pojawi się (i zostanie przedłożona do rozstrzygnięcia Trybunałowi) rozbieżność 
stanowisk dwóch lub większej liczby organów co do zakresu (granic) kompetencji 
któregoś z nich. Rozbieżność może polegać na przekonaniu, że obu spierającym się 
organom przysługuje określona kompetencja do wydania danego aktu lub podjęcia 
danej czynności prawnej (spór pozytywny), bądź, że oba danej kompetencji nie 
mają (spór negatywny). Musi przy tym zaistnieć realny spór, nie zaś potencjal-
na wątpliwość interpretacyjna. Organ inicjujący spór kompetencyjny winien za-
tem udokumentować realność sporu o kompetencje oraz uprawdopodobnić interes 
prawny w jego rozstrzygnięciu (por. punkt 4 uzasadnienia niniejszego stanowiska). 

III. Brak sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP 
a Sądem Najwyższym 

Mając na względzie treść art. 189 Konstytucji, który został skonkretyzowany 
w art. 85 ustawy o postępowaniu przed TK, jak również dotychczasowe rozumienie 
przedmiotu sporu kompetencyjnego w powołanych wyżej wypowiedziach doktry-
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ny oraz w zaprezentowanym orzecznictwie TK, należy stwierdzić, że wbrew sta-
nowisku Wnioskodawcy na żadnym etapie działania Sądu Najwyższego w sprawie 
I KZP 4/17 nie doszło do rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydania rozstrzy-
gnięcia zarówno przez Sąd Najwyższy, jak i Prezydenta RP. 

Prezydent RP korzystał bowiem ze swoich kompetencji w zakresie stosowa-
nia prawa łaski (art. 139 Konstytucji), a Sąd Najwyższy ze swoich kompetencji 
w odniesieniu sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez podejmowanie uchwał 
(art. 1 pkt 1 lit c ustawy o z dnia 23 listopada o Sądzie Najwyższym, j.t. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1254 ze zm., dalej jako „ustawa o SN”). Nie sposób przy tym uznać, 
ten sposób dwa centralne konstytucyjne ograny państwa uznały się za właściwe 
do rozstrzygnięcia tej samej sprawy. „Sprawą” w rozumieniu art. 85 pkt 1 ustawy 
o postępowaniu przed TK, którą rozstrzygał Prezydent RP, było zastosowanie pra-
wa łaski, a więc określenie benefi cjentów zastosowanej łaski oraz zakres skutków 
karnych skazania, które Prezydent zamierzał znieść. Z kolei sprawa, którą rozstrzy-
gał Sąd Najwyższy, dotyczyła skutków procesowych wydania Prezydenta RP po-
stanowienia o zastosowaniu prawa przed datą prawomocności wyroku karnego. 
Nie można zatem zasadnie twierdzić, że doszło do wydania przez Sąd Najwyższy 
i Prezydenta RP rozstrzygnięcia w tej samej sprawie, tj. w sprawie, która polega 
na stosowaniu prawa łaski. W konsekwencji nie ma żadnego realnego sporu kom-
petencyjnego pomiędzy Prezydentem RP i Sądem Najwyższym, a wniosek Mar-
szałka Sejmu zmierza jedynie do zakwestionowania sposobu wykonywania przez 
Sąd Najwyższy jego konstytucyjnej kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru 
judykacyjnego nad działalnością sądów powszechnych w ramach rozpoznawania 
nadzwyczajnych środków odwoławczych od orzeczeń sądów powszechnych oraz 
działalności uchwałodawczej.

Zarówno Prezydent RP, jak i Sąd Najwyższy działali – każdy w zakresie swo-
jej kompetencji – na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji), w tym 
również na podstawie Konstytucji, która jest najwyższym prawem (art. 8 ust. 1 
Konstytucji). Oznacza to, że oba organy dokonały wprawdzie wykładni przepi-
sów Konstytucji RP, ale w różnym kontekście i celu, co uniemożliwia uznanie, 
że spełniona została przesłanka tożsamości sprawy, o której mowa w art. 85 pkt 1 
ustawy o postępowaniu przed TK. Sam fakt dokonania rozbieżnej wykładni tych 
samych przepisów przy stosowaniu przez centralne konstytucyjne organy państwa 
ich ustawowych, choć różnych rodzajowo kompetencji, nie prowadzi do spełnienia 
przesłanki tożsamości sprawy, o której w przepisach dotyczących sporów kompe-
tencyjnych. W ocenie Sądu Najwyższego, przesłanka ta byłaby spełniona wówczas, 
gdyby Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w przedmiocie zastosowania prawa łaski, 
tj. określił jej benefi cjentów i zakres skutków skazania, jakie podlegają zniesieniu, 
bądź gdyby Prezydent RP wydał rozstrzygnięcie procesowe w przedmiocie uchy-
lenia orzeczenia sądu II instancji, oddalenia kasacji, względnie umorzenia postępo-
wania kasacyjnego. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca.
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Należy wyraźnie pokreślić, że wniosek Marszałka Sejmu RP oparty jest na cał-
kowicie błędnym założeniu, że korzystanie przez Prezydenta RP z przysługujących 
mu prerogatyw (tutaj stosowania prawa łaski) następuje „w próżni konstytucyjnej”, 
tj. bez konieczności uwzględnienia innych przepisów i zasad konstytucyjnych, a nad-
to, że powoduje swoiste zawieszenie konstytucyjnych i ustawowych uprawnień po-
zostałych organów, w tym Sądu Najwyższego. Złożony wniosek nie zamierza zatem 
do rozstrzygnięcia jakiegokolwiek sporu kompetencyjnego, ale do zakwestionowania 
możliwości podejmowania uchwał przez Sąd Najwyższy. Tymczasem w procedurze 
rozstrzygania sporów kompetencyjnych nie ma „możliwości kwestionowania innych 
aspektów działania organów co do ich zgodności z prawem” (postanowienie TK 
z dnia 23 czerwca 2008 r., sygn. akt Kpt 1/08, oraz M. Masternak-Kubiak, Ustawa 
o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1998, s. 25). 

Uchwała SN w sprawie I KZP 4/17 została podjęta na skutek wydania na podsta-
wie art. 59 ustawy o Sądzie Najwyższym przez skład trzech sędziów Sądu Najwyż-
szego postanowienia z dnia 7 lutego 2017 r. (II KK 313/16). Zgodnie z powoływanym 
przepisem, jeżeli Sąd Najwyższy, rozpoznając kasację lub inny środek odwoławczy, 
poweźmie poważne wątpliwości co do wykładni prawa, może odroczyć rozpoznanie 
sprawy i przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sę-
dziów tego Sądu. Tak też stało się w sprawie II KK 313/16. Mimo że pytanie składało 
się z dwóch części, to sprowadzało się ono – przez wykładnię przepisów Konstytu-
cji – do określenia skutków procesowych zastosowanego prawa łaski. Jest to zatem 
perspektywa konieczności podjęcia przez sąd powszechny (tutaj: Sąd Okręgowy), 
który rozpoznawał daną sprawę, a do którego wpłynęło postanowienie Prezydenta RP 
o zastosowaniu prawa łaski, odpowiedniego rozstrzygnięcia procesowego. Dowodzi 
tego przebieg postępowania karnego. Już po wniesieniu i przyjęciu apelacji od wyro-
ku Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 30 marca 2015 r., postanowieniem z dnia 
16 listopada 2015 r. (Nr PU 117.45.2015) Prezydent RP na podstawie art. 139 Kon-
stytucji RP zastosował prawo łaski w formule: „zastosować prawo łaski w stosunku 
(…) przez przebaczenie i puszczenie w niepamięć oraz umorzenie postępowania”. 
Wyrokiem z dnia 30 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżony 
wyrok, umorzył postępowanie karne wobec wszystkich oskarżonych na podstawie 
art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., a kosztami postępowania w sprawie obciążył Skarb Państwa. 
Z uzasadnienia wyroku wynika, że podstawą wydania takiego orzeczenia było uzna-
nie, iż prezydenckie prawo łaski wiąże sąd odwoławczy i nie jest on uprawniony do 
„weryfi kacji przyczyn decyzji Prezydenta RP bowiem została wydana ona na mocy 
obowiązujących przepisów Konstytucji RP (art. 139), której obowiązek przestrzega-
nia spoczywa na sądzie okręgowym” (s. 64 uzasadnienia). Treść uzasadnienia wy-
roku wskazuje, że sąd odwoławczy wydał takie rozstrzygnięcie nie tyle z uwagi na 
przyczynę zastosowania prawa łaski, ile mając na względzie jego treść. 

Kasacje od tego wyroku na niekorzyść wszystkich oskarżonych złożyli peł-
nomocnicy oskarżycieli posiłkowych. W kasacjach podniesiono szereg zarzutów. 
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Omawiając je skrótowo, stwierdzić należy, że oparte one były na naruszeniu prze-
pisów różnych aktów prawa: Konstytucji RP (art. 45 ust. 1 w zw. z art. 7 – chodzi 
o naruszenie prawa oskarżycieli do sądu, a także art. 176 ust. 1, tj. prawa do dwu-
instancyjnego postępowania), Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (np. art. 6 ust. 1 – brak rzetelnego procesu; art. 13 – brak 
prawa do skutecznego środka odwoławczego), Kodeksu postępowania karnego (np. 
art. 430 § 1, art. 437 § 1 i in.), a zwłaszcza art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 
§ 1 pkt 11 k.p.k., polegające na uchyleniu zaskarżonego wyroku i umorzeniu postę-
powania, pomimo tego, że prawo łaski stosuje się do prawomocnego wyroku kar-
nego (w przypadku jednej kasacji zarzut ten powiązano z informacją co do takiego 
zakresu prawa łaski – umieszczoną na stronie internetowej Prezydenta RP) oraz 
tych samych przepisów k.p.k. i pozostających z nimi w związku przepisów Kon-
stytucji RP (art. 139, art. 173 w zw. z art. 45 ust. 3). W tym przypadku zarzut oparto 
także na stwierdzeniu, że prawidłowa wykładnia tych przepisów Konstytucji RP, 
w aspekcie odrębności i niezależności władzy sądowniczej w zakresie orzekania 
o odpowiedzialności karnej, winna prowadzić do wniosku, że tak wydane posta-
nowienie w przedmiocie prawa łaski nie wiąże sądu karnego w zakresie, w jakim 
orzeka on o odpowiedzialności karnej oskarżonych. 

Kasacje te zostały przyjęte i procedowano co do nich w Sądzie Najwyższym 
na rozprawie w dniu 7 lutego 2017 r., w sprawie o sygn. II KK 313/16. W trak-
cie rozprawy kasacyjnej obrońcy oskarżonych wnieśli o pozostawienie kasacji 
bez rozpoznania na podstawie art. 529 k.p.k., natomiast pełnomocnicy oskarży-
cieli posiłkowych wskazywali na celowość przedstawienia zagadnienia prawnego 
poszerzonemu składowi Sądu Najwyższego. Prokurator Prokuratury Krajowej nie 
dostrzegał podstaw do skierowania zagadnienia prawnego do poszerzonego składu.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że problem prawny jaki po-
wstał i był rozpatrywany w sprawie I KZP 4/17 dotyczył konkretnego zagadnienia 
procesowego, którego rozstrzygnięcie wymagało wykładni przepisów Konstytucji 
RP. Wprawdzie wyłoniło się ono w wyniku postanowienia Prezydenta RP o ustano-
wieniu prawa łaski, ale nie dotyczyło ono Jego kompetencji. Nie można też mówić, 
że Sąd Najwyższy – wydając uchwałę w sprawie I KZP 4/17 – brał udział w reali-
zowaniu uprawnienia Prezydenta RP do stosowania prawa łaski, czy też uczestni-
czył w jej wykonaniu. Wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, w powołanej uchwale 
Sąd Najwyższy nie określił, kiedy można stosować prawo łaski, a kiedy akt Prezy-
denta RP nie będzie mógł być uznany za akt, o którym mowa w art. 139 Konsty-
tucji. Wręcz przeciwnie, z treści punktu II sentencji uchwały wydanej w sprawie 
I KZP 4/17 wprost wynika, że przed datą prawomocności wyroku może dojść do 
„zastosowania prawa łaski”, tyle, że nie wywołuje ono skutków procesowych. Sąd 
Najwyższy nie doprowadził więc do powstania sporu kompetencyjnego w rozu-
mieniu art. 85 ustawy o postępowaniu przed TK, a zatem że doszło do sytuacji, 
w której dwa centralne konstytucyjne organy państwa uznały się za właściwe do 
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rozstrzygnięcia tej samej sprawy lub wydały w niej rozstrzygnięcia (tutaj: w za-
kresie wykonywania prawa łaski). Brak zatem jakiegokolwiek sporu kompetencyj-
nego z Sądem Najwyższym, gdyż ten ani nie wykonuje, ani faktycznie nie kształ-
tuje wykonywania prawa łaski, ani też nie podejmuje rozstrzygnięć procesowych 
i merytorycznych, stanowiących realizację tego uprawnienia. Wniesienie kasacji 
w sprawie zarejestrowanej w SN pod sygn. KK 313/16, co zresztą jest wyłącznie 
zasługą działań Sejmu VIII kadencji, gdyż pod rządami wcześniej obowiązującej 
treści art. 523 § 2 k.p.k. wniesienie kasacji byłoby całkowicie niedopuszczalne, 
faktu tego nie zmienia. 

W istocie Wnioskodawca nie tyle wskazuje na powstanie sporu kompeten-
cyjnego, ile kwestionuje sposób wykonywania przez Sąd Najwyższy w sprawie 
I KZP 4/17 swojej kompetencji w zakresie podejmowania uchwał. 

Natomiast jeśli dopatrywać się przekroczenia granic kompetencji, to bezpo-
średnio w działaniach Prezydenta RP, który wydając w dniu 16 listopada 2015 r. 
postanowienia o ułaskawieniu 4 osób, stwierdził, że postanawia „zastosować prawo 
łaski w stosunku do (…) przez przebaczenie i puszczenie w niepamięć oraz umo-
rzenie postępowania”. O ile samo „zastosowanie prawa łaski” niewątpliwie należy 
do prerogatyw Prezydenta RP, o tyle „umorzenie postępowania” nie leży w za-
kresie Jego kompetencji. W ten sposób doszło do naruszenia przez Prezydenta RP 
uprawnień należących do władzy sądowniczej, jako jednej z władz wymienionych 
w art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, a dokładnie uprawnień Sądu Okręgowego w War-
szawie. W kompetencji tego sądu – po otrzymaniu postanowienia od Prezydenta RP 
– należało bowiem wydanie odpowiedniego rozstrzygnięcia i to na tym tle toczyło 
się postepowanie przed SN w sprawie II KK 313/14. Powstanie takiej sytuacji nie 
prowadzi jednak do możliwości potwierdzenia istnienia sporu kompetencyjnego 
w rozumieniu art. 189 Konstytucji oraz art. 85 ustawy o postepowaniu przed Try-
bunałem, ponieważ ani sądy rejonowe, ani Sąd Okręgowy w Warszawie nie należą 
do kategorii centralnych konstytucyjnych organów państwa. 

Odnosząc się natomiast do samej interpretacji przepisów Konstytucji przez 
SN, w tym art. 139, to wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu wniosku 
(s. 7) przepisy Konstytucji określają „dyrektywy stosowania prawa łaski” przez 
Prezydenta RP. Żaden przepis Konstytucji nie zwalnia Prezydenta RP od obowiąz-
ku jej przestrzegania, zgodnie z uroczystą przysięgą warunkującą objęcie urzędu 
(B. Szczurowski, uwagi do art. 130, [w:] M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. 
Komentarz, t. II, Warszawa 2016, s. 605), która nie zawiera wyłączenia obowiąz-
ku przestrzegania Konstytucji w odniesieniu do realizacji prerogatyw. Z kolei 
z art. 8 ust. 1 Konstytucji RP wynika obowiązek takiej wykładni jej postanowień, 
która zapewni realizację w największym możliwym stopniu zasad i wartości kon-
stytucyjnych. Dotyczy to w szczególności zasady demokratycznego państwa praw-
nego i zasady podziału władz, które mają kluczowe znaczenie dla identyfi kacji 
konstytucyjnego modelu władzy sądowniczej i konstytucyjnej roli Prezydenta RP 
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wobec wymiaru sprawiedliwości, ukształtowanej zwłaszcza przez art. 173 ustawy 
zasadniczej. Dotyczy to także znaczenia prawa do sądu w demokratycznym pań-
stwie prawnym, którego fundamentem pozostaje zakaz arbitralnego działania wła-
dzy publicznej (postanowienie TK z dnia 23 listopada 2005 r., K 32/04). W świetle 
art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach 
prawa, z czego wynika zakaz takiej wykładni art. 139 Konstytucji, która pozwa-
lałaby na ustalanie kompetencji Prezydenta RP w drodze domniemania. Zakaz ten 
znajduje odzwierciedlenie w art. 126 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym Prezy-
dent RP wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konsty-
tucji i ustawach. Prawo łaski nie może być więc interpretowane w oderwaniu od 
konstytucyjnych wyznaczników relacji między władzą wykonawczą a sądowniczą. 
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego trudno byłoby zatem zaak-
ceptować pogląd wyrażony w uzasadnieniu wniosku (s. 7 i nast.), że Prezydent 
RP dysponuje pełną swobodą w rozstrzyganiu o kryteriach stosowania prawa ła-
ski. Byłoby to równoznaczne z ustalaniem kompetencji konstytucyjnych w drodze 
domniemania, niezgodnym z art. 7 Konstytucji RP, który wyklucza domniemanie 
kompetencji organów konstytucyjnych (por. postanowienie TK z dnia 19 lutego 
2003 r., P 11/02). Odmienny pogląd pozostawałby w kolizji z konstytucyjną zasa-
dą legalizmu, nakazującą wszystkim organom władzy i administracji państwowej 
działanie na podstawie przepisów prawa (por. orzeczenie TK z dnia 23 października 
1995 r., K 4/95). 

Wniosek złożony przez Marszałka Sejmu RP zmierza zatem w istocie do obej-
ścia przepisów Konstytucji dotyczących sporu kompetencyjnego, ponieważ de fac-
to formułuje się w jego petitum żądanie o dokonanie wykładni ustawy zasadniczej 
w celu ograniczenia konstytucyjnych uprawnień Sądu Najwyższego do sprawowa-
nia nadzoru nad działalnością sądów powszechnych w zakresie orzekania. 

IV. Brak legitymacji Marszałka Sejmu RP do wystąpienia z wnioskiem 
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP 
a Sądem Najwyższym

Warunkiem dopuszczalności wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego jest również to, aby organ inicjujący spór kompetencyjny wyka-
zał własny interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia. W doktrynie stwierdza się, 
że organ taki musi wskazać przepis prawny kreujący istnienie tego interesu i legi-
tymujący go do zainicjowania postępowania (L. Garlicki: op. cit., s. 4). Tymczasem 
Marszałkom izb, Konstytucja stwarza wyłącznie „możliwość inicjowania sporów 
związanych z kompetencjami poszczególnych izb, więc służących strzeżeniu praw 
Sejmu (Senatu)” (L. Garlicki, uwagi do art., 192, [w:] L. Garlicki, op. cit., s. 3). 
Z kolei w zakresie możliwości inicjowania sporów dotyczących władzy sądowni-
czej „prawo inicjatywy przyznano równolegle pierwszemu prezesowi SN oraz pre-
zesowi NSA” (L. Garlicki, uwagi do art., 192, [w:] L. Garlicki, op. cit., s. 3). Z tego 
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punktu widzenia Marszałek Sejmu RP nie może inicjować sporu kompetencyjnego 
dotyczącego władzy wykonawczej oraz władzy sądowniczej. Przyjęcie odmiennej 
interpretacji mogłoby prowadzić do nadużywania instytucji sporu kompetencyjne-
go dla potrzeb politycznych. 

Wnioskodawca, który nie jest organem władzy sądowniczej ani wykonawczej, 
nie przywołał żadnego przepisu prawnego kreującego interes prawny w uzyska-
niu rozstrzygnięcia sporu i legitymującego go do zainicjowania postępowania. 
Wskazano jedynie, że podmioty wymienione w art. 192 Konstytucji, korzystając 
z określonej tam kompetencji, „zawsze jednak działają w interesie publicznym” 
(s. 2 uzasadnienia). Skuteczne zainicjowanie sporu kompetencyjnego w przedmio-
towej sprawie przez Marszałka Sejmu RP i rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem 
oznaczałoby, że poglądy prawne Wnioskodawcy dotyczące stosowania prawa łaski 
(„Prezydent RP dysponuje pełną swobodą w rozstrzyganiu o kryteriach stosowania 
prawa łaski”, s. 7 uzasadnienia) kształtowałyby funkcjonowanie władzy wykonaw-
czej oraz oddziaływałyby na realizację funkcji Sądu Najwyższego. Oznaczałoby 
to w istocie pozakonstytucyjne rozszerzenie uprawnień Marszałka Sejmu RP na 
sferę władzy wykonawczej i sądowniczej. Jednocześnie zwrócić należy uwagę na 
okoliczność, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o postępowaniu przed TK, wsz-
częcie postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego powoduje zawieszenie 
postępowań przed organami, które go prowadzą. Uznanie, że Marszałek Sejmu 
RP jest uprawniony do inicjowania sporu kompetencyjnego poza zakresem wła-
dzy ustawodawczej mogłoby zatem spowodować ograniczenie zdolności działania 
instytucji publicznych wskutek konieczności zawieszania postępowań przed tymi 
instytucjami. Wykładnia Konstytucji powinna więc podporządkowana wyrażonej 
w preambule zasadzie, zgodnie z którą Konstytucję ustanowiono po to, by „działa-
niu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność”. 

W powyższym świetle stwierdzić trzeba brak legitymacji Marszałka Sejmu RP 
do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem. 

V. Wniosek końcowy

Mając na względzie powyższe rozważania należy na podstawie art. 59 ust. 1 
pkt 2 ustawy o postępowaniu przed TK umorzyć postępowanie ze względu na nie-
dopuszczalność wydania orzeczenia.
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o Sądzie Najwyższym

Projekt z dnia 11 listopada 2017 r.

U S T A W A

z dnia ………………………. 2017 r.
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw1

Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1254, 2261 oraz z 2017 r., poz. 2103) wprowadza się następujące 
zmiany:
1) w art. 3 

a) w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmie-
niu: „5) Dyscyplinarną.”

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „§ 2. Wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, szczegółowy podział 

spraw między izby, z uwzględnieniem § 2a oraz zasady wewnętrznego po-
stępowania określa regulamin Sądu Najwyższego, uchwalony przez Zgro-
madzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego”.

c) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
 „§ 2a. Do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą:

1) sprawy dyscyplinarne:
a) sędziów Sądu Najwyższego;
b) rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami 

dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie ustaw:
– z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1999 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139),

1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, ustawę 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego, ustawę z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe, ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę 
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów oraz 
ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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– z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 233, 1579 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139),

– z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1509 
z późn. zm.)

– z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1796, 1948, 2175 i 2261)

– z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1496),

– z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojsko-
wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. 
poz. 1425),

– z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1575),

– z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1314)

– z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.),

– z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2245);

– z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 522 z późn. zm.)

– z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych 
(Dz. U. z 2011 r., nr 174, poz. 1038 z późn. zm.)

– z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 
poz. 177, z późn. zm)

– z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fi zjoterapeuty (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1994 z późn. zm.)

2) sprawy przekazane do właściwości tej Izby w drodze Regulaminu Sądu 
Najwyższego.”

2) w art. 4 dodaje się § 3 w brzmieniu:
 „§ 3. W informacji, o której mowa w § 1 wyodrębnia się informacje dotyczące 

działalności Izby Dyscyplinarnej.”
3) po art. 6 dodaje się art. 6a;
 „Art. 6a. Projekt dochodów i wydatków Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości 

Społecznej w brzmieniu ustalonym przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecz-
nej minister właściwy do spraw fi nansów publicznych włącza do projektu bu-
dżetu państwa.”

4) w art. 13
a) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
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 „§ 2. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na pięcioletnią kadencję spośród trzech kandydatów przedstawionych 
przez zgromadzenie sędziów Izby, której pracami ten Prezes ma kierować”.

b) po § 2 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:
 „§ 3. Regulamin wyboru kandydatów na stanowiska Prezesów Sądu Naj-

wyższego uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
 § 4. Regulamin, o którym mowa w § 3 podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”
5) w art. 16 w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uchwalanie:

a) regulaminu Sądu Najwyższego;
b) regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Naj-

wyższego;
c) regulaminu losowania kandydatów na stanowisko sędziego Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
d) regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscy-

plinarnego Sądu Najwyższego;
e) regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa 

Sądu Najwyższego
f) regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Naj-

wyższego;
g) regulaminu wyboru kandydatów na członków Krajowej Rady Są-

downictwa;”
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2aw brzmieniu:

„2a) dokonywanie wyboru trzech kandydatów na stanowisko Rzecznika 
Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i przedstawianie ich Prezyden-
towi Rzeczypospolitej Polskiej;”

6) art. 17 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Art. 17. Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Naj-

wyższego zwoływanym w celu przedstawienia informacji o działalności Sądu 
Najwyższego oraz problemach wynikających z jego orzecznictwa Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego zaprasza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej oraz przedstawicieli innych organów 
władzy publicznej.”

7) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
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„Rozdział 2a
Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej

„Art. 20a.  Przy Sądzie Najwyższym działa Rzecznik Sprawiedliwości Społecz-
nej, stojący na straży praworządności oraz ochrony praw uczestników postępowań 
sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem, które nie może być wzru-
szone w trybie przewidzianym w ustawach o postępowaniach sądowych z uwagi 
na upływ terminów do wniesienia kasacji albo skargi kasacyjnej bądź ich niedo-
puszczalność.

Art. 20b. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej przy wykonywaniu swoich 
uprawnień kieruje się interesem publicznym.

Art. 20c. § 1. Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej powołuje Sejm bez-
względną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej licz-
by posłów spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu albo grupę 35 posłów.

§ 2. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na Rzecznika Sprawiedliwości 
Społecznej określa uchwała Sejmu.

§ 3. Rzecznikiem Sprawiedliwości Społecznej może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw pu-

blicznych;
3) wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do peł-

nienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestęp-

stwo skarbowe;
5) jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim autorytetem ze 

względu na walory moralne i wrażliwość społeczną

Art. 20d. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Rzecznik Spra-
wiedliwości Społecznej składa przed Sejmem następujące ślubowanie:

„Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków 
Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej dochowam wierności Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, będę strzec praw uczestników postępowań sądowych, kierując 
się przepisami prawa, dobrem wymiaru sprawiedliwości i interesem publicznym. 
Ślubuję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać bezstronnie, z najwyższą 
sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska 
oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Art. 20e. § 1. Kadencja Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej trwa 5 lat, li-
cząc od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem.

§ 2 Kadencja Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej wygasa w razie jego 
śmierci, rezygnacji lub odwołania.

§ 3. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem Sprawiedliwości Społecznej 
dłużej niż przez dwie kadencję.

Art. 20f. Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo Ministra 
Sprawiedliwości odwołuje Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej przed upływem 
kadencji, jeżeli:
1) zrzekł się on sprawowania urzędu;
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby lub utraty 

sił, stwierdzonych orzeczeniem lekarskim;
3) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu;
4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Art. 20g. § 1.  Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej podejmuje działania prze-
widziane w niniejszej ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę w szcze-
gólności informacje pochodzące od obywateli lub ich organizacji, wskazujące na 
naruszanie praw uczestników postępowań sądowych.

§ 2. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej powiadamia osobę lub organizację, 
która zgłosiła informację o naruszeniu praw uczestnika postępowania sądowego, o za-
jętym przez siebie stanowisku, a w przypadku podjęcia działania – o jego skutkach.

Art. 20h. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może:
1) wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie 

i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) brać udział w toczącym się już postępowaniu zainicjowanym kasacją albo skar-

gą kasacyjną – na prawach przysługujących prokuratorowi;
3) żądać od sądów powszechnych, wojskowych i Sądu Najwyższego udostępnie-

nia akt postępowań zakończonych prawomocnymi orzeczeniami w celu rozpa-
trzenia zasadności złożenia środka zaskarżenia lub innego środka prawnego od 
prawomocnego orzeczenia;

4) występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do rzecz-
nika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, rzecznika dyscyplinarne-
go sędziów sądów wojskowych lub Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyż-
szego.
§ 2. Rzecznik może przetwarzać wszelkie informacje, w tym dane osobowe, 

o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie niezbędnym do realizacji swoich 
ustawowych zadań.
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Art. 20i. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej nie może być bez uprzed-
niej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wol-
ności, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może wyrazić zgodę na pociągnię-
cie go do odpowiedzialności za wykroczenia, o których mowa w § 3, w trybie 
określonym w tym przepisie.

§ 3. W przypadku popełnienia przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej 
wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – 
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707), przyjęcie 
przez Rzecznika mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania 
mandatem karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 
24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1713 z późn.zm.2), stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego 
zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.

Art. 20j. Rzecznikowi Sprawiedliwości Społecznej przysługuje wynagrodzenie 
równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziego Sądu Najwyższego w stawce pod-
stawowej, z tym że wynagrodzenie to podwyższa się o wartość składki obciążającej 
pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Art. 20k. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej współdziała ze stowarzysze-
niami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami 
działającymi na rzecz ochrony praw uczestników postępowania sądowego.

Art. 20m. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej obowiązany jest do złoże-
nia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

§ 2. Do oświadczenia, o którym mowa w § 1 stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
z tym, że:
1) oświadczenie to Rzecznik Sprawiedliwości składa Marszałkowi Sejmu,
2) analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje 

Marszałek Sejmu.

Art. 20n. § 1. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej wykonuje swoje zadania 
przy pomocy Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej.

§ 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje, na wniosek Rzecznika Spra-
wiedliwości Społecznej, w drodze rozporządzenia, statut Kancelarii Rzecznika 
Sprawiedliwości Społecznej, który określa jej organizację, biorąc pod uwagę ko-
nieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rzecznika.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 708, 962 i 966.
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8) w art. 24 po § 6 dodaje się § 7 w brzmieniu:
 „§ 7. Zgromadzenie Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego uchwala regulamin wy-

boru kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, który podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”

9) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a
Sędziowie i ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Art. 33a. § 1. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego tworzy: 
1) jedenastu sędziów Sądu Najwyższego powołanych przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej;
2) jedenastu ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wybieranych 

przez Sejm.
§ 2. Przepisy § 1, określające liczbę sędziów orzekających w Izbie Dyscypli-

narnej i ławników tejże Izby nie stoją na przeszkodzie udziałowi przez sędziów 
i ławników, których kadencja upłynęła, w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej 
wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia.

Art. 33b. § 1. Sędziowie orzekający w Izbie Dyscyplinarnej powoływani są 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na kadencję, o której mowa w art. 33c, 
spośród kandydatów będących Sędziami Sądu Najwyższego w stanie czynnym 
orzekających w innych Izbach Sądu Najwyższego.

§ 2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera w drodze loso-
wania spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym i przedstawia Prezy-
dentowi Rzeczypospolitej Polskiej po trzech kandydatów na każde stanowisko sę-
dziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W losowaniu nie biorą udziału 
sędziowie zajmujący stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa 
Sądu Najwyższego oraz sędziowie, których kadencja w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego trwa w dniu losowania.

§ 3. Sędzia Sądu Najwyższego wylosowany w trybie § 1 nie może odmówić 
kandydowania na stanowisko sędziego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego.

§ 4. Kandydatów na stanowisko sędziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego wybiera się nie później niż na 6 tygodni przed upływem kadencji sę-
dziów w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego lub w terminie 14 dni od dnia 
wygaśnięcia mandatu takiego sędziego.

§ 5. Regulamin wyboru kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego 
orzekających w Izbie Dyscyplinarnej uchwala Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
Sądu Najwyższego.
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§ 6. Regulamin, o którym mowa w § 5 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 33c. Kadencja sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego oraz ławników tej Izby jest wspólna. Kadencja rozpoczyna się z chwilą 
objęcia ostatniego wolnego stanowiska członka tej Izby, o którym mowa w art. 33a 
§ 1 pkt 1 lub 2, i trwa pięć lat.

Art. 33d. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kadencji, o której mowa w art. 33c, 
sędzia Izby Dyscyplinarnej najstarszy służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyż-
szego zwołuje zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej w celu wyboru kandyda-
tów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami tej Izby. 

Art. 33e. § 1. Kadencja sędziego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego wygasa przed jej upływem w przypadku: 
1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego; 
2) ukarania sędziego karą dyscyplinarną określoną w art. 55 § 1 pkt 3. 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, przeprowadza się wybory uzupeł-
niające na stanowisko sędziego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego według zasad określonych na podstawie art. 33b. Kadencja sędziego 
wybranego w tym trybie upływa wraz z upływem kadencji pozostałych sędziów 
orzekających w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

§ 3. Po zakończeniu kadencji sędzia orzekający w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego oraz Prezes Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscy-
plinarnej obejmuje stanowisko w tej izbie Sądu Najwyższego, w której orzekał 
przed rozpoczęciem tej kadencji, chyba że został powołany na stanowisko sędziego 
w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na kolejną kadencję. 

§ 4. Po upływie kadencji sędzia orzekający w Izbie Dyscyplinarnej może brać 
udział w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu 
jej zakończenia.

Art. 33f.  Ławnikiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego może być wy-
brany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatel-

skich;
2) jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim autorytetem ze względu 

na walory moralne i wrażliwość społeczną;
3) ukończył 35 lat i nie przekroczył lat 70;
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
5) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 33g. Ławnikami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie mogą być:
 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ści-

ganiem przestępstw i wykroczeń;
 3) sędziowie i prokuratorzy w stanie czynnym oraz w stanie spoczynku,
 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 7) funkcjonariusze Służby Więziennej;
 8) radni gminy, powiatu i województwa,
 9) posłowie, senatorowie oraz osoby zatrudnione w biurach poselskich lub sena-

torskich,
10) osoby, które należą do partii politycznej.

Art. 33h. § 1. Ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na pięcio-
letnią wspólną kadencję wybiera Sejm większością 3/5 głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 33i. Po upływie kadencji ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
może brać udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego 
udziałem, do czasu jej zakończenia.

Art. 33j. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni 
przed upływem kadencji ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego albo 
niezwłocznie po wygaśnięciu mandatu takiego ławnika przed upływem kadencji, 
obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
o zwalnianym miejscu.

Art. 33k. § 1. Kandydatów na ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższe-
go mogą zgłaszać Marszałkowi Sejmu na piśmie:
1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne, zarejestrowane na podstawie prze-

pisów prawa, jeżeli zrzeszają co najmniej 10.000 członków posiadających oby-
watelstwo Rzeczypospolitej Polskiej;

2) grupa co najmniej 10.000 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mających pra-
wo wybierania do Sejmu,

3) Kościoły oraz związki wyznaniowe działające w Rzeczypospolitej Polskiej, li-
czące co najmniej 10.000 wyznawców i współwyznawców. 
§ 2. Kandydatów zgłasza się w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o zwal-

nianym miejscu.
§ 3.  Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławnika Izby Dyscyplinar-

nej Sądu Najwyższego określa Regulamin Sejmu. Marszałek Sejmu niezwłocznie 
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przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości wszystkie zgłoszenia doko-
nane w tym trybie.

§ 4. Marszałek Sejmu zasięga od Komendanta Głównego Policji informacji 
o kandydatach na ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Informacje 
o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla 
informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Art. 33l. § 1. Listę wybranych przez Sejm ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego Marszałek Sejmu, przesyła niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

§ 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręcza ławnikom Izby Dyscyplinar-
nej Sądu Najwyższego zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich ślubowanie 
według roty ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą.

§ 3. Po odebraniu od ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ślubowa-
nia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższe-
go wydaje temu ławnikowi legitymację.

Art. 33m. § 1. Mandat ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wy-
gasa w razie śmierci, zrzeczenia się funkcji ławnika, prawomocnego skazania za 
umyśle przestępstwo bądź wykroczenie, w tym również za umyśle przestępstwo 
lub wykroczenie skarbowe. Sejm stwierdza wygaśnięcie mandatu z tego powodu 
i informuje o tym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Naj-
wyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej.

§ 2. Sejm może odwołać ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na 
wniosek Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej, 
w razie:
1) niewykonywania obowiązków ławnika;
2) zachowania godzącego w powagę Sądu Najwyższego;
3) niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika;
4) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem sądu;
5) wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w art. 33f..

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 2, jest składany łącznie z opinią Kolegium 
Sądu Najwyższego. 

§ 4. Przed podjęciem uchwały w sprawie wniosku o odwołanie ławnika Izby 
Dyscyplinarnej Marszałek Sejmu umożliwia wysłuchanie ławnika Izby Dyscypli-
narnej Sądu Najwyższego i jego udział w posiedzeniu właściwej komisji i w po-
siedzeniu Sejmu, na których taki wniosek będzie opiniowany i rozpoznawany. 
O terminach posiedzenia komisji i posiedzenia Sejmu ławnik Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego jest powiadamiany na piśmie, co najmniej z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem, w trybie i w sposób przewidziany w Kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego.
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§ 5. W sprawach, o których mowa w § 4, ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego działa osobiście, a w razie niemożności osobistego stawiennictwa może 
działać przez pełnomocnika.

Art. 33n. W przypadkach, o których mowa w art. 33m § 1 i 2, przeprowadza 
się wybory uzupełniające na stanowisko ławnika w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego. Kadencja ławnika wybranego w tym trybie upływa wraz z upływem 
kadencji pozostałych ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Art. 33o. § 1. W zakresie orzekania ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyż-
szego są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

§ 2. Ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może przewodniczyć 
na rozprawie.

Art. 33p. § 1.  Ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może być po-
zbawiony wolności ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia Sądu 
Najwyższego. Nie dotyczy to ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzy-
manie ławnika jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. 

§ 2. O zatrzymaniu ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie-
zwłocznie powiadamia się Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby 
Dyscyplinarnej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który może nakazać 
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art. 33r. § 1.  Zgodę na pociągnięcie ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża, 
w drodze uchwały, Sąd Najwyższy w składzie pięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej.

§ 2. Do czasu podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały wyrażającej zgodę na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności ławnika 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wolno w stosunku do niego podejmować 
tylko czynności niecierpiące zwłoki.

§ 3. Sąd Najwyższy rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie ławnika 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do odpowiedzialności karnej w terminie 
czternastu dni od dnia jego wpłynięcia.

§ 4. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności kar-
nej lub tymczasowe aresztowanie dotyczy ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub występku zagrożonego karą 
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, występku, 
o którym mowa w art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu 
karnego, a także w art. 178a § 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i pozostającego nadal 
zatrzymanym, Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku nie póź-
niej niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia. Uchwała zezwalająca na 
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pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie ławnika 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest natychmiast wykonalna.

§ 5. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści karnej lub pozbawienie wolności ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyż-
szego powoduje zawieszenie w czynnościach ławnika, którego uchwała dotyczy, 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego.

Art. 33s. § 1. Ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są obowiązani 
do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

§ 2. Do oświadczenia, o którym mowa w § 1 stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
z tym, że:
1) oświadczenie to ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego składają 

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego,
2) analizy danych zawartych w tym oświadczeniu dokonuje Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego.

Art. 33t. § 1. Ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w związku 
z pełnieniem swoich funkcji otrzymują:
1) diety w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku ka-

lendarzowym, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 887) za każdy dzień udziału w pracach Sądu Najwyższego;

2) zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania.
§ 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Krajowej 

Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb, maksymalną wysokość 
i sposób realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 2, mając na względzie 
konieczność zapewnienia warunków do prawidłowego wykonywania obowiązków 
ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.”

10) w art. 49 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
 „§ 2a. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności kar-

nej lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego ujętego na gorącym uczyn-
ku zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej 8 lat, występku, o którym mowa w art. 177 § 1 Ko-
deksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu karnego, a także w art. 178a 
§ 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i pozostającego nadal zatrzymanym, sąd dys-
cyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku nie później niż przed 
upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego. Uchwała ze-
zwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresz-
towanie sędziego jest natychmiast wykonalna.”
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11) art. 52 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 52. § 1. Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie za przewi-

nienia służbowe, w tym za oczywiste i rażące naruszenie przepisów prawa i uchy-
bienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne). 

§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postę-
powanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piasto-
wanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego.

§ 3. Za wykroczenia sędzia może odpowiadać tylko dyscyplinarnie.
§ 4. Sędzia może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności za 

wykroczenia, o których mowa w § 5, w trybie określonym w tym przepisie.
§ 5. W przypadku popełnienia przez sędziego wykroczenia, o którym mowa 

w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966), przyjęcie przez sędzie-
go mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem 
karnym zaocznym, o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 
z późn. zm.), stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie 
go do odpowiedzialności w tej formie.

§ 6. Wyrażenie przez sędziego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności 
w trybie określonym w § 5 wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną.”

12) art. 53 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 53. § 1 Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych są:
1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz dwóch ławników Izby Dyscypli-
narnej Sądu Najwyższego;

2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dys-
cyplinarnej.

§ 2. Skład sądu dyscyplinarnego wyznacza Kolegium Sądu Najwyższego 
w drodze losowania, osobno z listy sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższe-
go oraz listy ławników Izby Dyscyplinarnej. Strony postępowania dyscyplinarnego 
mogą wziąć udział w losowaniu. 

§ 3. Składowi sądu dyscyplinarnego drugiej instancji przewodniczy sędzia naj-
starszy służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. 

§ 4. Regulamin przeprowadzania losowania, o którym mowa w §2, uchwala 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Najwyższego.

§ 5. Regulamin, o którym mowa w § 4 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”
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13) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53b. Jeżeli sąd dyscyplinarny drugiej instancji, rozpoznając sprawę dys-

cyplinarną poweźmie poważne wątpliwości co do wykładni prawa, może odroczyć 
rozpoznanie sprawy i przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi 
siedmiu sędziów odpowiedniej Izby tego Sądu.”

14) art. 54 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 54. § 1. Rzecznika Dyscyplinarnego Sadu Najwyższego powołuje Pre-

zydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród trzech kandydatów wskazanych przez 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego na okres pięciu lat.

§ 2. Regulamin wyborów kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscyplinar-
nego Sądu Najwyższego uchwala Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyż-
szego.

§ 3. Regulamin, o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”

15) po art. 55 dodaje się art. 55a -55b w brzmieniu:
„Art. 55a. § 1. Sąd dyscyplinarny, wymierzając karę dyscyplinarną albo od-

stępując od jej wymierzenia, orzeka, czy przewinienie dyscyplinarne polegało na 
oczywistym i rażącym naruszeniu prawa.

§ 2. Jeżeli nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, a zebrane w sprawie dowody 
pozwalają na przyjęcie, że obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego 
polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, sąd dyscyplinarny wy-
daje orzeczenie, w którym stwierdza, że przedawnione przewinienie dyscyplinarne 
polegało na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa.

Art. 55b. § 1. W razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadośćuczynienia 
za krzywdę wyrządzoną w wyniku przewinienia dyscyplinarnego polegającego na 
rażącym i oczywistym naruszeniu prawa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem 
sądu dyscyplinarnego,  Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do sędziego, którym 
swoim bezprawnym działaniem lub zaniechaniem spowodował konieczność wy-
płaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

§ 2. Do odpowiedzialności sędziego, o którym mowa w § 1, wobec Skarbu 
Państwa stosuje się odpowiednio przepisy działu piątego rozdziału I ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.3).” 

16) art. 56 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 56. § 1. Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynno-

ści dyscyplinarne na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kolegium 

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 2138 i 2255 
oraz z 2017 r. poz. 962.
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Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej lub z własnej inicjatywy, po wstęp-
nym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, 
a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie 
jest możliwe.

§ 2. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzą 
podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny 
Sądu Najwyższego wszczyna postępowanie dyscyplinarne i przedstawia sędziemu 
na piśmie zarzuty. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu 
dni, może złożyć wyjaśnienia oraz zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów.

§ 3. Po upływie terminu, o którym mowa w § 2, a w razie potrzeby po przepro-
wadzeniu dalszych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego składa 
wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego pierwszej 
instancji. Wniosek powinien zawierać dokładne określenie zarzucanego czynu oraz 
uzasadnienie.

§ 4. Jeżeli Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego nie znajduje podstaw 
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego organu, wy-
daje postanowienie o odmowie jego wszczęcia. W terminie siedmiu dni od dnia 
doręczenia tego postanowienia organowi, który złożył wniosek o wszczęcie postę-
powania dyscyplinarnego, służy zażalenie do sądu dyscyplinarnego właściwego do 
rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.

§ 5. Zażalenie powinno być rozpoznane w terminie czternastu dni od dnia jego 
wniesienia do sądu. W przypadku uchylenia tego postanowienia, wskazania sądu 
dyscyplinarnego co do dalszego postępowania są wiążące dla Rzecznika Dyscypli-
narnego Sądu Najwyższego.

§ 6. Od orzeczeń dyscyplinarnych nie przysługuje kasacja.”

17) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:
„Art. 56a. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 56 § 1, je-

żeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sędzia dopuścił się przewinienia dyscy-
plinarnego, polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu 
orzeczenia, ale nastąpiło już przedawnienie dyscyplinarne, rzecznik dyscyplinarny 
wszczyna postępowanie dyscyplinarne i występuje z wnioskiem o wydanie orze-
czenia, o którym mowa w art. 55a §2, bez przedstawiania sędziemu zarzutów.”

18) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:
„Art. 57a. § 1. Dla każdej sprawy rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy tworzy 

się akta. Akta mogą być tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik 
informatycznych.

§ 2. Akta sprawy udostępnia się stronom postępowania. Strony mają prawo 
przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.
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§ 3. Akta sprawy przechowuje się w Sądzie Najwyższym przez okres niezbęd-
ny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia, interesy osób 
biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach 
jako źródła informacji.

§ 4. Po okresie przechowywania w Sądzie Najwyższym akta sprawy podlegają 
przekazaniu do właściwych archiwów państwowych.

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, wa-
runki i zakres przesłanek określonych w § 2 oraz warunki i tryb przechowywania 
i przekazywania akt, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich 
przechowywania, uwzględniając w szczególności rodzaje spraw oraz właściwe za-
bezpieczenie akt przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszczeniem.”

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 459, 933 i 1132) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 4171 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez działanie sędziego polegające 
na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, w tym przez wydanie orzeczenia są-
dowego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu przez sąd dyscyplinarny, że 
doszło do przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistym i rażącym 
naruszeniu prawa. Orzeczenie takie wiąże w sprawie o naprawienie szkody.”
2) w art. 445 § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności, 
w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależ-
ności do poddania się czynowi nierządnemu, a także działania sędziego polegają-
cego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, stwierdzonego prawomocnym 
orzeczeniem sądu dyscyplinarnego.”
3) w art. 4421 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez działanie sędziego polegające na 
oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, w tym przez wydanie orzeczenia sądowe-
go, choćby nieprawomocnego, roszczenie o jej naprawienie ulega przedawnieniu 
z upływem trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinar-
nego stwierdzającego przewinienie dyscyplinarne polegające na oczywistym i ra-
żącym naruszeniu prawa, nie później jednak niż z upływem lat dziesięciu od dnia 
tego naruszenia.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-
go (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.4) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 3981:

a) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1860, 
1948, 2138, 2199, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133 i 1136.
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 „§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub 
postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępo-
wania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Spra-
wiedliwości Społecznej może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyż-
szego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
 „§ 3. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza wniesienie skargi 

kasacyjnej przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej jedynie w zakresie 
podstawy kasacyjnej p rzytoczonej przez stronę.”

2) w art. 3982:
a) §2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „§2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:

1) o rozwód lub o separację;
2) o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy;
3) o naruszenie posiadania;
4) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym 

związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent;
5) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.”

b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
 „§ 4. Ograniczeń, o których mowa w § 1 oraz § 2 pkt 2, 4 i 5 nie stosuje się 

do skargi kasacyjnej pochodzącej od Rzecznika Sprawiedliwości Społecz-
nej.”

3) w art. 3983:
a) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 „§ 3.  Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia 

faktów lub oceny dowodów, z zastrzeżeniem § 4.
b) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu:
 „§ 4. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może oprzeć skargę kasacyjną 

na podstawie naruszenia przepisów postępowania dotyczących ustalania 
faktów lub oceny dowodów, jeżeli uchybienie to spowodowało rażącą nie-
sprawiedliwość orzeczenia.”

4) w art. 3984 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
 „§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się w stosunku do skargi kasacyjnej wnoszonej 

przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej.”
5) w art. 3985 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
 „§ 3.  Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Rzecznika Sprawiedliwości 

Społecznej wynosi rok od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona 
zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem – od chwili doręczenia orze-
czenia stronie.”

6) art. 3988 otrzymuje następujące brzmienie:
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„Art. 3988. § 1. W każdej sprawie Sąd Najwyższy może zwrócić się do Proku-
ratora Generalnego lub Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej o zajęcie na piśmie 
stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę i odpowiedzi na skargę. 
Organ, do którego zwrócił się Sąd Najwyższy przedstawia stanowisko w terminie 
trzydziestu dni, a jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona praworządności lub praw 
uczestników postępowania, bierze udział w postępowaniu kasacyjnym.

§ 2. Odpis pisma, o którym mowa w § 1, doręcza się stronom, które mogą się do 
niego ustosunkować w terminie czternastu dni, nie później jednak niż na rozprawie 
kasacyjnej.”

 7) w art. 3989 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:
 „§ 3. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się do skarg kasacyjnych wnoszonych 

przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej.”

 8) w art. 39813:
a) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „§ 2. Z zastrzeżeniem § 2a, w postępowaniu kasacyjnym nie jest dopusz-

czalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest zwią-
zany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orze-
czenia.”

b) po § 2 dodaje się art. 2a:
 „§ 2a. W wyjątkowych wypadkach Sąd Najwyższy może dopuścić dowód 

powołany w skardze kasacyjnej Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, 
jeżeli okaże się to konieczne do zbadania zasadności podstawy kasacyjnej, 
o której mowa w art. 3983 § 4. Artykuł 217 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”

 9) art. 39818 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Art. 39818. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora General-

nego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika 
Sprawiedliwości Społecznej koszty procesu w postępowaniu kasacyjnym pod-
legają wzajemnemu zniesieniu.”

10) w art. 5191 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:
 „§ 5. Ograniczeń, o których mowa w § 2 oraz § 4 pkt 1 – 4 nie stosuje się do 

skargi kasacyjnej wnoszonej przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej”.

11) w art. 7674:
a) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „§ 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu za-

żalenia skarga kasacyjna nie przysługuje, z zastrzeżeniem § 2a. 
b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
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 „§ 2a. Przepisu § 2 nie stosuje się do skargi kasacyjnej wnoszonej przez 
Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej”.

Art. 4. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz. 430 z późn. 
zm.5) w art. 2 w pkt 2 po wyrazach „Rzecznika Praw Dziecka,” dodaje się wyrazy 
„Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów pań-
stwowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1511, 933 i 1132) wprowadza się następujące 
zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej,”;
2) w art. 36 w ust. 5 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu:

„9b)  Rzeczniku Sprawiedliwości Społecznej – dla urzędników Kancelarii 
Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej,”;

3) w art. 48:
a) w ust. 1a wyrazy „ art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6–7a, 9 i 13” zastępuje się wy-

razami „ art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6–7b, 9 i 13”,
b) w ust. 2 wyrazy „pkt 3b i 6–7a” zastępuje się wyrazami „pkt 3b i 6–7b”,
c) w ust. 3 wyrazy „ pkt 1, 2, 3b, 6–7a, 9 i 13” zastępuje się wyrazami „ pkt 1, 

2, 3b, 6–7b, 9 i 13”.

Art. 6. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 958) wprowadza się następujące zmiany w art. 1 po ust. 2a 
dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2a.  W sprawach dotyczących ochrony uczestników postępowań sądowych Rzecz-

nik współpracuje z Rzecznikiem Sprawiedliwości Społecznej.”;

Art. 7.  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 521 § 1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 1. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Sprawiedli-

wości Społecznej, a także Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść kasację 
od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.”

2) w art. 523 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 
oraz z 2015 r., poz. 1348, 1960 oraz z 2017 r., poz. 2261

6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r.  poz. 1948, 2138 
i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244, 768, 773 i 966.
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 § 1b. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej może wnieść kasację z powodu 
uchybień wymienionych w art. 439, a także uchybień wymienionych w art. 438 
pkt 1–4, jeżeli spowodowały one rażącą niesprawiedliwość orzeczenia.”

3) w art. 524 § 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. Terminu do wniesienia kasacji wskazanego w § 1 nie stosuje się do kasacji 

wnoszonej przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Rzecz-
nika Sprawiedliwości Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika 
Praw Dziecka.”

4) w art. 526 § 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości – 

Prokuratora Generalnego, Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, Rzecznika 
Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona 
i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika b ędącego adwokatem albo radcą 
prawnym.”

Art. 8. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojsko-
wych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r., poz. 1452) wprowadza 
się następujące zmiany:
1) w art. 30 po § 1 dodaje się §1a w brzmieniu:
 „§ 1a. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności kar-

nej lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego ujętego na gorącym uczyn-
ku zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna 
granica wynosi co najmniej 8 lat, występku, o którym mowa w art. 177 § 1 Ko-
deksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu karnego, a także w art. 178a 
§ 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i pozostającego nadal zatrzymanym, sąd dys-
cyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku nie później niż przed 
upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego. Uchwała ze-
zwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresz-
towanie sędziego jest natychmiast wykonalna.”,

2) w art. 39a otrzymuje następujące brzmienie:
 „Art. 39a. W sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów wojskowych orzekają:

1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby 
Dyscyplinarnej oraz dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej;

2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dys-
cyplinarnej.”

3) art. 41c otrzymuje następujące brzmienie:
 „Art. 41c. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej 

przesyła odpis prawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego Krajowej Radzie 
Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Obrony Narodowej, 
a ponadto prezesowi właściwego sądu i kolegium.
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Art. 9. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.7) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 80:

a) § 2d otrzymuje brzmienie: 
 „§ 2d. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie 

sędziego do odpowiedzialności karnej w terminie czternastu dni od dnia 
jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego.”,

b) po § 2d dodaje się § 2da w brzmieniu:
 „§ 2da. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności 

karnej lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego ujętego na gorącym 
uczynku zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, występku, o którym mowa 
w art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu kar-
nego, a także w art. 178a § 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i pozostającego 
nadal zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie 
wniosku nie później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do 
sądu dyscyplinarnego. Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziego jest natychmiast 
wykonalna.”,

2) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
 „Art. 108a. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne polega na oczywistym i rażą-

cym naruszeniu prawa, postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem, w 
którym nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, można kontynuować, jednakże 
jedynie w celu wydania orzeczenia, o którym mow a w art. 109a § 2.” 

3) po art. 109 dodaje się art. 109a i art. 109b w brzmieniu:
 „Art. 109a. § 1. Sąd dyscyplinarny, wymierzając karę dyscyplinarną albo odstę-

pując od jej wymierzenia, orzeka, czy przewinienie dyscyplinarne polegało na 
oczywistym i rażącym naruszeniu prawa.
§ 2. Jeżeli nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, a zebrane w sprawie dowody 

pozwalają na przyjęcie, że obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego 
polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, sąd dyscyplinarny wy-
daje orzeczenie, w którym stwierdza, że przedawnione przewinienie dyscyplinarne 
polegało na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa.

Art. 109b. § 1. W razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadośćuczynienia 
za krzywdę wyrządzoną w wyniku przewinienia dyscyplinarnego polegającego na 
rażącym i oczywistym naruszenia prawa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem 
sądu dyscyplinarnego,  Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do sędziego, którym 

7 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 
i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139 i 1452.
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swoim bezprawnym działaniem lub zaniechaniem spowodował konieczność wy-
płaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

§ 2. Do odpowiedzialności sędziego, o którym mowa w § 1, wobec Skarbu 
Państwa stosuje się odpowiednio przepisy działu piątego rozdziału I ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).” 

4) art. 110 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 110. W sprawach dyscyplinarnych sędziów orzekają: 
1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby 

Dyscyplinarnej oraz dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej;
2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dys-

cyplinarnej.”,
3) art. 111 otrzymuje następujące brzmienie
 „Art. 111. Skład sądu dyscyplinarnego wyznacza się na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym”.
4) po art. 114 dodaje się art. 114a w brzmieniu:
 Art. 114a. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 114 § 1, 

jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sędzia dopuścił się przewinienia 
dyscyplinarnego, polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa 
przy wydaniu orzeczenia, ale nastąpiło już przedawnienie dyscyplinarne, rzecz-
nik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne i występuje z wnio-
skiem o wydanie orzeczenia, o którym mowa w art. 109a § 2, bez przedstawia-
nia sędziemu zarzutów.”

5) w art. 123 § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „§ 2. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej prze-

syła odpis prawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego Krajowej Radzie Są-
downictwa i Ministrowi Sprawiedliwości, a ponadto – prezesowi właściwego 
sądu i kolegium tego sąd.”

6) po art. 124 dodaje się art. 124a w brzmieniu:
 „Art. 124a. Prawomocny wyrok skazujący na karę dyscyplinarną podaje się do 

wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej sądu, 
w którym orzeka obwiniony sędzia oraz na stronie Sądu Najwyższego.”

Art. 10. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 
i 966) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 110 § 1 otrzymuje brzmienie:
 „§ 1. Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator 

Generalny, Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej lub Rzecznik Praw Obywa-
telskich, w sprawach podlegającyc h  orzecznic tw u sądów wojskowych także 
Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, a w sprawach naru-
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szenia praw dziecka także Rzecznik Praw Dziecka. Kasację można wnieść od 
każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe.”

2) w art. 111 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmie-
niu:

 „§ 2. Do kasacji wniesionej przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej sto-
suje się odpowiednio przepis art. 523 § 1b Kodeksu postępowania karnego.”

Art. 11. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 
oraz z 2017 r. poz. 724) art 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. Kasacja może być wniesiona przez strony oraz przez Prokuratora Gene-
ralnego, Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej lub Rzecznika Praw Obywatelskich.”

Art. 12. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261) wprowadza się na-
stępujące zmiany :
1) w art. 4 po pkt 14 dodaje się pkt 14a- 14b brzmieniu:

„14a) ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;”
14b) Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej;”

2) w art. 8 po pkt 13 dodaje się pkt 13a-13b w brzmieniu:
„13a) pkt 14a – w stosunku do kandydata na stanowisko ławnika Izby Dyscy-

plinarnej Sądu Najwyższego – Marszałek Sejmu;
13b) pkt 14b – w stosunku do kandydata na Rzecznika Sprawiedliwości Spo-

łecznej – Marszałek Sejmu;”
3) w art. 22 ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego, 

sędziów Sądu Najwyższego oraz ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego;”

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej;”.

Art. 13.  W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.8) w art. 83 w ust. 2 po wyrazach „Rzecznika Praw 
Dziecka,” dodaje się wyrazy „Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej,”.

Art. 14. Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej powołuje się w terminie mie-
siąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

8 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984, 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089.
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Art. 15. § 1. Pierwszych ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
wybiera się na podstawie niniejszej ustawy z tym że:
1) Marszałek Sejmu obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-

skiej „Monitor Polski” o wolnych stanowiskach ławników Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy;

2) zgłoszenia kandydatów na ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
dokonuje się w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia o wolnych stanowi-
skach, przy czym:
a) do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

– zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie;
– informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu po-

stępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe;

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, 
o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807), stwierdzające brak przeciw-
wskazań do wykonywania funkcji ławnika;

– dokumenty, o których mowa w odrębnych przepisach;
b) do zgłoszenia kandydata na ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyż-

szego dokonanego przez grupę obywateli dołącza się również listę osób 
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 
stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających 
kandydata.

c) dokumenty wymienione w lit a powinny być opatrzone datą nie wcześniej-
szą niż siedem dni przed dniem zgłoszenia.

Art. 16. Regulaminy, o których mowa w art. 13 § 3, art. 33b § 3, art. 53 § 3 oraz 
art. 54 § 2 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego uchwala w terminie 
14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. § 1. Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego powo-
łanego do pełnienia tej funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych wygasa 
po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

§ 2. Wybór kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Naj-
wyższego przeprowadza się niniejszą ustawą w terminie 30 dni od dnia wygaśnię-
cia kadencji Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego powołanego do peł-
nienia tej funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych.
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§ 3. Czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego dokonane 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w postępowaniu dyscyplinarnym 
prowadzonym na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy o ile 
zostały dokonane z zachowaniem tych przepisów.

Art. 18. Przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, a także przepisy art. 55b ustawy, o której mowa w art. 1 oraz 
art. 109b ustawy, o której mowa w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
stosuje się do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 19. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe do 
zakończenia postępowania wyjaśniającego lub postępowania w instancji, w której 
się toczy.

Art. 20. Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, 
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagro-
dzeń, z części budżetu odpowiadających sądom powszechnym oraz powszechnym 
jednostkom organizacyjnym prokuratury do części odpowiadającej Sądowi Naj-
wyższemu z przeznaczeniem na działalność Sądu Najwyższego.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

I. Część ogólna – założenia projektu ustawy 

1. Uwagi wprowadzające

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym wychodzi naprzeciw 
postulatom dotyczącym reformy Sądu Najwyższego, jakie zostały zgłoszone w pro-
gramie „Prawa i Sprawiedliwości” z 2014 r., jak również oczekiwaniom formuło-
wanym przez polityków oraz część społeczeństwa w zakresie zwiększenia nadzoru 
nad pracą sędziów, w tym przede wszystkim nadzoru obywatelskiego w ramach po-
stępowań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej. Projektowana noweliza-
cja stanowi opcję kompromisową, która łączy szacunek dla istniejących instytucji 
demokratycznego państwa prawnego z głęboką zmianą modelu odpowiedzialności 
sędziów – i innych przedstawicieli zawodów prawniczych – za rażącą i oczywistą 
obrazę prawa.

W niniejszym przedłożeniu uwzględnia się założenia projektu ustawy o Sądzie 
Najwyższym (druk sejmowy 1727, Sejm VIII kadencji), w którym wskazywano 
na konieczność takiego ukształtowania postepowań dyscyplinarnych, które będzie 
„wolne od nacisków ze strony przedstawicieli środowisk prawniczych i innych 
negatywnych przejawów korporacyjnej solidarności” i będzie mieć znaczenie dla 
„autorytetu sadów i w ogóle środowiska prawniczego, a także jego morale” (por. 
uzasadnienie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, druk sejmowy 1727, s. 82). 
Proponuje się zatem: powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz 
zmienia się zasady powoływania Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego 
i kształtowania składów sądów dyscyplinarnych. 

Z kolei przez ustanowienie Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej wprowadza 
się możliwość eliminowania z obrotu prawnego orzeczeń rażąco niesprawiedliwych.

Przewiduje się rozwiązanie umożliwiające wyrównanie szkód bądź krzywd 
wyrządzonych przez naganne postępowania sędziów, na których nałożono karę 
dyscyplinarną z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa przewiduje. 
Jednocześnie przyjmuje się, że możliwość taka powinna istnieć także wtedy, gdy 
przewinienie dyscyplinarne uległo przedawnieniu. W każdym przypadku, uważa 
się za konieczne wyraźne unormowanie odpowiedzialności materialnej sędziów 
z tego tytułu, na zasadach wynikających z kodeksu pracy. 

Jednocześnie wprowadza się rozwiązania, które usuwają zasadnicze przy-
czyny odmowy podpisania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym, 
prowadząc zarazem do stworzenia warunków odbudowy poczucia sprawiedliwo-
ści w Polskim Społeczeństwie. W projekcie zaproponowano również stworzenie 
– zgodnych z Konstytucją RP – warunków udziału Prezydenta RP oraz Ministra 
Sprawiedliwości w sprawowaniu władzy sądowniczej, tak aby jednocześnie została 
zachowana stosowna równowaga pomiędzy tymi organami. Kwestia ta stanowiła 
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jedną z przyczyn politycznego i prawnego sporu przy okazji prac nad zawetowaną 
ustawą o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie eliminuje się zgłaszane zastrzeżenia, 
co do zgodności projektowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

2.  Odpowiedzialność dyscyplinarna, Izba Dyscyplinarna oraz udział obywateli 
w orzekaniu w ramach postępowań dyscyplinarnych

Artykuł 182 Konstytucji RP jednoznacznie stanowi o możliwości udziału 
obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, który – zgodnie z art. 175 
Konstytucji RP – sprawują sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy woj-
skowe. Realizując wytyczne wynikające z powoływanych przepisów, proponuje 
się powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, określenie składu tej Izby, 
wraz z udziałem obywateli (tzw. czynnika społecznego) jako ławników oraz zmia-
nę zasad powoływania Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. 

W celu zwiększenia udziału społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedli-
wości proponuje się utworzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład 
której wchodzić ma:
1) jedenastu sędziów Sądu Najwyższego powołanych przez Prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej, spośród kandydatów będących Sędziami Sądu Najwyższe-
go w stanie czynnym orzekających w innych Izbach Sądu Najwyższego.

2) jedenastu ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wybieranych przez 
Sejm, wybieranych przez Sejm RP spośród kandydatów wyróżniających się 
wiedzą prawniczą i zgłaszanych przez organizacje liczące co najmniej 10.000 
osób, w tym stowarzyszenia, przedstawicieli pracowników, pracodawców, gru-
pę obywateli, ale także Kościół Katolicki oraz inne Kościoły i związki wyzna-
niowe w Polsce, jako depozytariuszy tradycyjnych wartości chrześcijańskich 
wyznaczających ustrojową treść wielu zasad zawartych w Konstytucji RP.

Udział sędziów, ale przede wszystkim obywateli wybieranych bezpośrednio 
przez Sejm RP spośród osób wskazywanych przez organizacje społeczne czy Ko-
ścioły, pozwala na całkowite odpartyjnienie kontroli nad sądownictwem, a jedno-
cześnie umożliwienie bezpośredniego uczestniczenia społeczeństwa w ocenie pracy 
sędziów, jak również zagwarantowanie, że przy ocenie pracy sędziów uwzględnio-
ne będą wartości, jakie leżą u podstaw życia społecznego Narodu Polskiego. Ma to 
szczególne znacznie w kontekście propozycji zgłaszania kandydatów na ławników, 
którymi mogą być również osoby duchowne posiadające odpowiednie kwalifi kacje. 

W sprawach dyscyplinarnych Sąd Najwyższy miałby orzekać w pierwszej in-
stancji w składzie jednego sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i oraz 
dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a w drugiej instancji 
w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej. 

Jednocześnie proponuje się, aby Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższe-
go wskazywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 5 letnią kadencję. 
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3. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej

Proponuje się utworzenie przy Sądzie Najwyższym urzędu Rzecznika Sprawie-
dliwości Społecznej z szeregiem kompetencji, w tym zwłaszcza z uprawnieniem 
wnoszenia do Sądu Najwyższego nadzwyczajnych środków zaskarżenia . Takie 
usytuowanie Rzecznika Sprawiedliwości wpisuje się w przypisaną Sądowi Naj-
wyższemu funkcję nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych 
w zakresie orzekania.

Podstawowym celem działalności Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej 
miałoby być stanie na straży praworządności oraz ochrony praw uczestników po-
stępowań sądowych zakończonych prawomocnym orzeczeniem, które nie mogą 
być wzruszone w trybie przewidzianym w ustawach o postępowaniach sądowych 
z uwagi na upływ terminów do wniesienia kasacji albo skargi kasacyjnej bądź ich 
niedopuszczalność. Proponuje się, aby Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej po-
woływał Sejm bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej poło-
wy ustawowej liczby posłów spośród kandydatów przedstawionych przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka Sejmu albo 
grupę 35 posłów

Niemniej istotne byłoby wyposażenie Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej 
w szereg kompetencji mających na celu udział w procesie sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości. Proponuje się, aby mógłby on: wnieść kasację albo skargę ka-
sacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie i na zasadach określonych w od-
rębnych przepisach, brać udział w toczącym się już postępowaniu zainicjowanym 
kasacją albo skargą kasacyjną – na prawach przysługujących prokuratorowi, żądać 
od sądów powszechnych, wojskowych i Sądu Najwyższego udostępnienia akt po-
stępowań zakończonych prawomocnymi orzeczeniami w celu rozpatrzenia zasad-
ności złożenia środka zaskarżenia lub innego środka prawnego od prawomocnego 
orzeczenia, występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarne-
go do rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, rzecznika dys-
cyplinarnego sędziów sądów wojskowych lub Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu 
Najwyższego. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej wykonywałby swoje zadania 
przy pomocy Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, przy czym Mini-
ster Sprawiedliwości na wniosek Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, nadawał-
by, w drodze rozporządzenia, statut, który określa organizację Kancelarii Rzeczni-
ka Sprawiedliwości Społecznej. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej posiadałby 
całkowitą samodzielność organizacyjną oraz niezależność fi nansową.



467

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM

4.  Roszczenia odszkodowawcze i kompensacyjne 
dla obywateli pokrzywdzonych przez sędziego, który dopuścił się oczywistego 
i rażącego naruszenia prawa. Odpowiedzialność materialna sędziów

Na wypadek wyrządzenia szkody, jak i krzywdy wskutek działań sędziego no-
szących znamiona oczywistego i rażącego naruszenia prawa, w tym przez wydanie 
rozstrzygnięcia sądowego, w tym również nieprawomocnego, wprowadza się pro-
pozycję umożliwiającą dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia dla oso-
by poszkodowanej (pokrzywdzonej), jeśli sędzia został ukarany karą dyscyplinarną 
z powodu oczywistego i rażącego naruszenia prawa. Stanowiłoby to uzupełnienie 
dotychczasowej regulacji zawartej w art. 4171 k.c. Z tego powodu w orzeczeniu 
sądu dyscyplinarnego o nałożeniu kary dyscyplinarnej byłby obowiązek zawarcia 
rozstrzygnięcia co do tego, czy sędzia został ukarany w związku z oczywistym i ra-
żącym naruszeniem prawa. Orzeczenie takie byłoby wiążące dla sądu rozpoznają-
cego późniejszą sprawę o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną takim działaniem 
bądź o zadośćuczynienia za powstałą w ten sposób krzywdę.

Z tego tytułu sędzia mógłby również zostać osobiście pociągnięty do odpowie-
dzialności materialnej, na zasadach wynikających kodeksy pracy. 

Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania pozwalałoby na zrekompenso-
wanie szkody bądź krzywdy, jaka została wyrządzona przez sędziego bez potrze-
by każdorazowej wzruszalności rozstrzygnięć sądowych, w których wydawaniu 
brał on udział. Służyłoby to zarazem konieczności poszanowania pewności ob-
rotu prawnego oraz powagi rzeczy osądzonej, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
możliwości weryfi kacji rozstrzygnięć sądowych przez Rzecznika Sprawiedliwości 
Społecznej.

5.  Poprawa podstaw prawnych przetwarzania akt spraw sądowych 
w Sądzie Najwyższym

W toku dotychczasowego stosowania ustawy o Sądzie Najwyższym z 2002 r. 
ujawniła się potrzeba prawidłowego uregulowania tworzenia i przechowywania 
akt spraw sądowych. Tak samo, jak czynią to sądy powszechne, administracyjne 
i wojskowe, dla spraw przed Sądem Najwyższym konieczne jest założenie i pro-
wadzenie akt, do których składa się m.in. odpis zaskarżonego orzeczenia, skargi 
kasacyjnej lub innego środka zaskarżenia lub pisma wszczynającego właściwe po-
stępowanie, jak również inne dokumenty wytworzone w sprawie, np. zarządzenia 
przewodniczącego, zawiadomienia stron lub uczestników o wyznaczeniu posiedze-
nia, zwrotne potwierdzenia odbioru pism itp. Projektodawcy obowiązującej ustawy 
zaniechali wprowadzenia do niej odpowiednich przepisów, co zapewne wynikało 
z przekonania, że w obecnym stanie prawnym nadal jest możliwe, podobnie jak 
na gruncie nieobowiązującej uchwały Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. 
w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego, wydawanie przez Pierwszego Prezesa 
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Sądu Najwyższego zarządzeń we wszystkich kwestiach wewnętrznego działania 
tegoż organu, które nie są odrębnie uregulowane. Z uwagi na specyfi kę spraw roz-
poznawanych przez Sąd Najwyższy, nieadekwatne do potrzeb jest stosowanie od-
powiednich przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a zwłaszcza 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wydanego na podstawie art. 53 p.u.s.p.

Należy również zauważyć, że przepis dotyczący upoważnienia do wydania roz-
porządzenia określającego szczegółowe zasady archiwizacji, niszczenia i przeka-
zywania właściwym archiwom państwowym akt spraw sądowych został również 
zawarty w art. 18 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju 
sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952 z późn. zm.).

Proponowana regulacja prawna wychodzi naprzeciw tym potrzebom, uwzględ-
niając również aktualny system powszechnie obowiązujących źródeł prawa. Na-
leży podkreślić, że bardzo zbliżone przepisy o aktach sądowych zawarte zostały 
w art. 12a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Daje się z niego 
wywieść tradycyjnie bardzo doniosłą na poziomie sądów najwyższych – jak np. 
Naczelny Sąd Administracyjny – rolę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w za-
kresie uregulowania zasad organizacji pracy wewnątrz tych sądów.

II. Część szczegółowa

W art. 3 ustawy zmienia się podział Sądu Najwyższego na Izby, dodając Izbę 
Dyscyplinarną. Jednocześnie proponuje się, aby do właściwości Izby Dyscypli-
narnej należały: sprawy dyscyplinarne sędziów, jak również sprawy rozpatrywane 
przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzony-
mi na podstawie ustaw:
– z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 

i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139),
– z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1579 

i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139),
– z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-we-

terynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1509 z późn. zm.),
– z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 1948, 

2175 i 2261),
– z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1496),
– z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. …),
– z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575),
– z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1314),
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– z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2062, z późn. zm.), 

– z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2245); z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522 
z późn. zm.),

– z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., 
nr 174, poz. 1038 z późn. zm.),

– z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.),
– z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fi zjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1994 

z późn. zm.).
Jednocześnie przekazuje Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższe-

go uprawienie do uchwalenia regulaminu Sądu Najwyższego, określającego szcze-
gółowy podział spraw między izby, z uwzględnieniem zadań przypisanych Izbie 
Dyscyplinarnej, a także zasady wewnętrznego postępowania. 

W art. 4 dodaje się § 3 ustanawiający obowiązek zamieszczenia w informacji 
rocznej z działalności Sądu Najwyższego informacji o działalności Izby Dyscypli-
narnej. Ma to na celu umożliwienie zapoznania się opinii publicznej z wynikami 
postępowań dyscyplinarnych, co niewątpliwie pozwoli na rzetelną ocenę całego 
środowiska sędziowskiego. 

Ponieważ ustanawia się urząd Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, musi 
być on wyposażony w samodzielność fi nansową. Z tego powodu proponuje się, 
aby minister właściwy do spraw fi nansów włączał projekt dochodów i wydatków 
związanych z funkcjonowaniem Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społecz-
nej, w brzmieniu ustalonym przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, do pro-
jektu budżetu państwa

Na nowo reguluje się zasady powoływania Prezesów Sądu Najwyższego, pro-
ponując, aby powoływał ich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią 
kadencję spośród trzech kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie sę-
dziów Izby, której pracami dany Prezes ma kierować.

Jednocześnie proponuje się, aby Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyż-
szego uchwalało regulamin wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Naj-
wyższego. Ponadto proponuje się wyposażenie Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu 
Najwyższego w kompetencję do uchwalania regulaminu losowania kandydatów na 
stanowisko sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, regulaminu wyboru 
kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego.

Dodaje się rozdział 2a, w którym reguluje się prawny status Rzecznika Spra-
wiedliwości Społecznej. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej stałby na straży 
praworządności oraz ochrony praw uczestników postępowań sądowych zakończo-
nych prawomocnym orzeczeniem, które nie może być wzruszone w trybie przewi-
dzianym w ustawach o postępowaniach sądowych z uwagi na upływ terminów do 
wniesienia kasacji albo skargi kasacyjnej bądź ich niedopuszczalność. 
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W celu udziału w kontrolowaniu sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
przedstawicieli Narodu, wprowadza się rozwiązanie, zgodnie z którym Rzecznika 
Sprawiedliwości Społecznej powołuje Sejm spośród kandydatów przedstawionych 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości, Marszałka 
Sejmu albo grupę 35 posłów 

Ponieważ urząd Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej wiąże się z wykony-
waniem istotnych zadań wymagających wiedzy prawniczej, kandydat na ten urząd 
powinien spełnić określone wymogi. Proponuje się, aby była to osoba, która: jest 
obywatelem polskim; posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z pełni praw publicznych; wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania 
niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego; nie była 
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz 
jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim autorytetem ze względu na 
walory moralne i wrażliwość społeczną.

Kadencję Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej określa się na 5 lat, licząc od 
dnia złożenia ślubowania przed Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja 
Rzecznika wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania. Ta sama osoba 
nie mogłaby być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kadencje.

Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej mógłby zostać odwołany przez Sejm 
na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo Ministra Sprawiedliwości, 
wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Miałoby to stanowić gwaran-
cję niezależności Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej. Do odwołania mogłoby 
dojść jedynie w przypadku, gdy Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej zrzekł się 
on sprawowania urzędu; stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na sku-
tek choroby lub utraty sił, stwierdzonych orzeczeniem lekarskim; sprzeniewierzył 
się złożonemu ślubowaniu; został skazany prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwo umyślne. Senat podejmowałby uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odwo-
łanie Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej w terminie nie dłuższym niż miesiąc 
od otrzymania wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej. Niepodjęcie uchwały w tym 
terminie oznaczałoby wyrażenie zgody. 

Wprowadzono regulację, że Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej podejmuje 
działania z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę w szczególności informacje po-
chodzące od obywateli lub ich organizacji, wskazujące na naruszanie praw uczest-
ników postępowań sądowych. Każdorazowo Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej 
powiadamia osobę lub organizację, która zgłosiła informację o naruszeniu praw 
uczestnika postępowania sądowego, o zajętym przez siebie stanowisku, a w przy-
padku podjęcia działania – o jego skutkach.

Jednocześnie wskazuje się w projekcie, że Rzecznik Sprawiedliwości Społecz-
nej posiada szereg kompetencji, w tym zwłaszcza może:
5) wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, w trybie 

i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
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6) brać udział w toczącym się już postępowaniu zainicjowanym kasacją albo skar-
gą kasacyjną – na prawach przysługujących prokuratorowi;

7) żądać od sądów powszechnych, wojskowych i Sądu Najwyższego udostępnie-
nia akt postępowań zakończonych prawomocnymi orzeczeniami w celu rozpa-
trzenia zasadności złożenia środka zaskarżenia lub innego środka prawnego od 
prawomocnego orzeczenia;

8) występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do rzecz-
nika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, rzecznika dyscyplinarne-
go sędziów sądów wojskowych lub Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyż-
szego.

Wykonywanie zadań przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej wymaga 
jednocześnie wprowadzenia określonych ograniczeń w zakresie pociągnięcia go 
do odpowiedzialności karnej lub pozbawienia wolności. Nie byłoby to możliwe 
bez uprzedniej zgody Sejmu. Rzecznik Sprawiedliwości Społecznej mógłby jednak 
wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności za wykroczenia, o którym 
mowa w rozdziale XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707). Przyjęcie przez Rzecznika mandatu karne-
go albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, 
o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz 
z 2017 r. poz. 708), stanowiłoby natomiast oświadczenie o wyrażeniu przez niego 
zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.

Wprowadza się regulację, zgodnie z którą Rzecznikowi Sprawiedliwości Spo-
łecznej przysługuje wynagrodzenie równe wynagrodzeniu zasadniczego sędziego 
Sądu Najwyższego w stawce podstawowej, z tym że wynagrodzenie to podwyższa 
się o wartość składki obciążającej pracownika z tytułu podlegania obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego.

Odrębność i samodzielność Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej wymaga 
również, aby w wykonywaniu swoich zadań dysponował Kancelarii Rzecznika 
Sprawiedliwości Społecznej. Dlatego proponuje się, aby status określający organi-
zację Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społeczne nadawał w drodze rozpo-
rządzenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Sprawiedli-
wości Społecznej. 

Wprowadza się rozdział 3a dotyczący sędziów oraz ławników Izby Dyscypli-
narnej Sądu Najwyższego. 

W skład Izby Dyscyplinarnej miałoby wchodzić: 1) jedenastu sędziów Sądu 
Najwyższego powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3) je-
denastu ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wybieranych przez 
Sejm. Zakłada się, że sędziowie orzekający w Izbie Dyscyplinarnej będą powoły-
wani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na pięcioletnią kadencję, spośród 
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kandydatów będących Sędziami Sądu Najwyższego w stanie czynnym orzekają-
cymi w innych Izbach Sądu Najwyższego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu 
Najwyższego ma losować i przedstawiać Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
po trzech kandydatów na każde stanowisko sędziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. Takie rozwiązanie zapewni transparentność procesu wyłaniania sę-
dziów orzekających w sprawach dyscyplinarnych. 

Jak wskazywano już wyżej, funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego oparte byłoby na zasadzie kadencyjności. Rozwiązanie wyeliminuje 
ryzyko petryfi kacji obsady personalnej Izby Dyscyplinarnej. Zapobiegnie też for-
mułowaniu zarzutów o stronniczość przy rozstrzyganiu spraw dyscyplinarnych, 
którym niewątpliwie mogłoby sprzyjać dopuszczenie do nieograniczonego czaso-
wo sprawowania stanowiska sędziego w Izbie Dyscyplinarnej przez jedną osobę.

Kadencja byłaby wspólna dla wszystkich członków Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. Kadencja członków w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego roz-
poczynałaby się z chwilą objęcia ostatniego wolnego stanowiska członka tej Izby. 

W związku z przyjętym modelem powoływania Prezesa Sądu Najwyższego 
kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej, który zasadniczo nie ma odbiegać od 
sposobu powoływania innych Prezesów Sądu Najwyższego, proponuje się, aby 
terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kadencji sędzia Izby Dyscyplinarnej najstarszy 
służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego zwołuje zgromadzenie sędziów 
Izby Dyscyplinarnej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Naj-
wyższego kierującego pracami tej Izby

Po zakończeniu kadencji sędzia orzekający w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego obejmowałby stanowisko w tej izbie Sądu Najwyższego, w której orze-
kał przed rozpoczęciem tej kadencji, chyba że został powołany na stanowisko sę-
dziego w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na kolejną kadencję. 

W celu zapewnienia udziału tzw. czynnika społecznego w ramach postępo-
wań dyscyplinarnych proponuje się powoływanie ławników Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego. Ławnikiem mogłaby być wybrana osoba, która: 1) posiada 
obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) jest 
nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękoj-
mie obiektywizmu przy rozstrzyganiu spraw dyscyplinarnych, 3) ukończyła 35 lat 
i nie przekroczył lat 70; 4) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnie-
nia obowiązków ławnika oraz 5) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypo-
spolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej . Ze względu na konieczność zachowania bezstron-
ności i niezależności ławnikami nie mogłyby być: osoby zatrudnione w sądach 
powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; funkcjonariusze Policji oraz 
inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 
adwokaci i aplikanci adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; żołnierze 
w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusze Służby Więziennej; radni gminy, 
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powiatu i województwa; posłowie, senatorowie oraz osoby zatrudnione w biurach 
poselskich lub senatorskich, osoby, które należą do partii politycznej. W porówna-
niu z regulacją dotyczącą ławników zawartą w ustawie o ustroju sądów powszech-
nych, nie uniemożliwia się pełnienia funkcji ławnika przez osoby duchowne. 

Wprowadza się regulację, że ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższe-
go – sądu dyscyplinarnego na czteroletnią wspólną kadencję wybiera Sejm więk-
szością 3/5 głosów obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Po 
upływie kadencji ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mógłby brać 
udział jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do 
czasu jej zakończenia.

W szczególny sposób normuje się tryb wyboru ławników. Marszałek Sejmu, nie 
wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji ławników 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – sądu dyscyplinarnego albo niezwłocznie po 
wygaśnięciu mandatu takiego ławnika przed upływem kadencji, obwieszcza w Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o zwalnianym miejscu. 

Proponuje się, aby kandydatów na ławników w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Naj-
wyższego mogli zgłaszać Marszałkowi Sejmu na piśmie: stowarzyszenia, innego 
organizacje społeczne, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, liczące co 
najmniej 10.000 członków; grupa co najmniej 10.000 obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej, mających prawo wybierania do Sejmu, Kościół Katolicki w Polsce oraz 
Kościoły oraz związki wyznaniowe działające w Rzeczypospolitej Polskiej, liczące 
co najmniej 10.000 wiernych. Kandydatów zgłasza się w terminie 30 dni od dnia 
obwieszczenia o zwalnianym miejscu.

Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławnika Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego określa Regulamin Sejmu. Dla zapewnienia transparentności 
procesu wyłaniania ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, proponuje 
się, aby Marszałek Sejmu był zobowiązany do przedstawienia posłom i podania do 
publicznej wiadomości wszystkich zgłoszeń dokonanych w tym trybie. Uniemożli-
wi to dokonywanie wstępnej selekcji kandydatów przez Marszałka Sejmu.

Listę wybranych ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – sądu 
dyscyplinarnego wraz Marszałek Sejmu, przesyła niezwłocznie Prezydentowi Rze-
czypospolitej Polskiej, który wręcza zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich 
ślubowanie według roty ustalonej dla sędziów, z odpowiednią zmianą. Po odebra-
niu od ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – sądu dyscyplinarnego 
ślubowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego wydaje mu legitymację.

Wprowadza się szczególne regulacje dotyczące wygaśnięcia mandatu ławnika. 
Mandat ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – sądu dyscyplinarnego 
wygasałby w razie śmierci, prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo bądź 
wykroczenie, w tym również za umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbo-
we. Sejm stwierdzałby wygaśnięcie mandatu z tego powodu i informuje o tym 
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Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierują-
cego pracami Izby Dyscyplinarnej. Sejm mógłby go odwołać na wniosek Prezesa 
Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Dyscyplinarnej, w razie: niewyko-
nywania obowiązków ławnika; zachowania godzącego w powagę Sądu Najwyż-
szego oraz niezdolności do wykonywania obowiązków ławnika. Przed podjęciem 
uchwały w sprawie wniosku o odwołanie ławnika Izby Dyscyplinarnej Marszałek 
Sejmu umożliwiałby wysłuchanie ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
i jego udział w posiedzeniu właściwej komisji i w posiedzeniu Sejmu, na których 
taki wniosek będzie opiniowany i rozpoznawany. O terminach posiedzenia komi-
sji i posiedzenia Sejmu ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego byłby po-
wiadamiany na piśmie, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, w trybie 
i w sposób przewidziany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

W projekcie wprowadza się regulację stanowiącą, że w zakresie orzekania ław-
nicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są niezawiśli i podlegają tylko Kon-
stytucji oraz ustawom. Ławnik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może 
przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności sędziego 
poza rozprawą.

Przyjęto, że konieczne jest objęcie ławników immunitetem. Ławnik nie może 
być pozbawiony wolności ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwo-
lenia Sądu Najwyższego. Nie dotyczy to ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa, 
jeżeli zatrzymanie ławnika jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku po-
stępowania. O zatrzymaniu ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – sądu 
dyscyplinarnego niezwłocznie powiadamia się Prezesa Sądu Najwyższego kieru-
jącego pracami Izby Dyscyplinarnej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Z kolei zgodę na 
pociągnięcie ławnika Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – sądu dyscyplinar-
nego do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża, w drodze 
uchwały, Sąd Najwyższy w składzie pięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej.

W związku z zajmowaną funkcję ławnikom Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyż-
szego, podobnie jak członkom Trybunału Stanu, przysługuje: 1) dieta w wysokości 
10% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, ogłasza-
nego na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) za 
każdy dzień udziału w pracach Sądu Najwyższego – sądu dyscyplinarnego oraz 
2) zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb, maksymalną wysokość 
i sposób realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 2, mając na względzie 
konieczność zapewnienia warunków do prawidłowego wykonywania obowiązków 
ławnika Sądu Najwyższego – sądu dyscyplinarnego.

Wprowadza się regulację, że jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do 
odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego Sądu 
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Najwyższego ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub występku zagrożonego karą 
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, występku, 
o którym mowa w art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu 
karnego, a także w art. 178a § 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i pozostającego nadal 
zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku nie 
później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego. 
Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczaso-
we aresztowanie sędziego jest natychmiast wykonalna.

Proponuje się, aby ławnicy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego byli zobo-
wiązani do składania oświadczeń majątkowych i lustracyjnych na zasadach analo-
gicznych do tych, które obowiązują sędziów Sądu Najwyższego. 

Proponuje się również zmianę w zakresie zasad odpowiedzialności dyscyplinar-
nej sędziów Sądu Najwyższego oraz postępowania dyscyplinarnego, w tym składu 
sądu dyscyplinarnego. Podobnie, jak obecnie, sędzia Sądu Najwyższego odpowiadał-
by dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywiste i rażące naruszenie 
przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne). Sędzia 
Sądu Najwyższego odpowiadałby dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed 
objęciem stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas 
urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu sędziego. Jednocześnie pro-
ponuje się, aby sędzia odpowiadał dyscyplinarnie również za wykroczenia. Sędzia 
mógłby jednak wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności z tego tytułu. 
W przypadku popełnienia przez sędziego wykroczenia, o którym mowa w rozdziale 
XI ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 
1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966), przyjęcie przez sędziego mandatu kar-
nego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, 
o którym mowa w art. 98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 708, 962 i 966), stanowiłoby oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na 
pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.

Sądami dyscyplinarnymi byłyby: 1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w skła-
dzie jednego sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz dwóch ławników 
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; 2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy 
w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taka propozycja 
wzorowana jest na rozwiązaniach, jakie funkcjonują w postępowaniu karnym.

Skład sądu dyscyplinarnego wyznaczałoby Kolegium Sądu Najwyższego 
w drodze losowania, osobno z listy sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższe-
go oraz listy ławników Izby Dyscyplinarnej. Strony postępowania dyscyplinarnego 
mogłyby wziąć udział w losowaniu. Składowi przewodniczyłby sędzia najstarszy 
służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. 

Proponuje się również wprowadzenie regulacji, według której jeżeli sąd dyscy-
plinarny drugiej instancji, rozpoznając sprawę dyscyplinarną poweźmie poważne 
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wątpliwości co do wykładni prawa, mógłby odroczyć rozpoznanie sprawy i przed-
stawić zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów odpo-
wiedniej Izby tego Sądu.

W porównaniu z obowiązującym stanem prawnym zmienia się zasady powo-
ływania Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i jego zastępcy. Powoły-
wałby ich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród 3 kandydatów wskazanych 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego na okres 5 lat..

Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmowałby czynności dys-
cyplinarne na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kolegium Sądu 
Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej lub z własnej inicjatywy, po wstępnym 
wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a tak-
że złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest 
możliwe. Po przeprowadzeniu postępowania, jeżeli zachodziłyby podstawy do 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyż-
szego wszczynałby postępowanie dyscyplinarne i przedstawiał sędziemu na piśmie 
zarzuty. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu dni, mógłby 
złożyć wyjaśnienia oraz zgłosić wnioski o przeprowadzenie dowodów. Po upływie 
powyższego terminu, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych dowodów, 
Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego składałby wniosek o rozpoznanie spra-
wy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji. Jeżeli natomiast 
Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego nie znalazłby podstaw do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego na żądanie uprawnionego organu, wydawałby po-
stanowienie o odmowie jego wszczęcia. W terminie siedmiu dni od dnia doręcze-
nia tego postanowienia organowi, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego, służyłoby zażalenie do sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji.

Proponuje się wprowadzenie instytucji odszkodowania lub zadośćuczynienia 
w przypadku gdy szkoda lub krzywda została spowodowana przewinieniem dys-
cyplinarnym sędziego polegającym na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa. 
Możliwość taka istniałaby również w przypadku, gdy doszło do przewinienia dys-
cyplinarnego a zebrane w sprawie dowody pozwalałyby na przyjęcie, że obwiniony 
dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistym i rażącym 
naruszeniu prawa. W obu przypadkach sąd dyscyplinarny wydawałby orzeczenie, 
w którym stwierdzałby, że przedawnione przewinienie dyscyplinarne polegało na 
oczywistym i rażącym naruszeniu prawa. 

W związku z powyższym konieczna byłaby zmiana przepisów kodeksu cywil-
nego, w tym zwłaszcza art. 4171 k.c. oraz art. 4421 k.c. W art. 4171 po § 2 proponuje 
się dodanie § 21, według jeżeli szkoda lub krzywda została wyrządzona przez dzia-
łanie sędziego polegające na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, w tym przez 
wydanie orzeczenia sądowego, choćby nieprawomocnego, jej naprawienia można 
żądać także po stwierdzeniu przez sąd dyscyplinarny, że przy jego wydawaniu doszło 
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do przewinienia dyscyplinarnego polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu 
prawa. Orzeczenie takie wiązałoby w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynie-
nie. Z kolei w art. 4422 po § 2 zostałby dodany § 21, stanowiący, że jeżeli szkoda 
została wyrządzona przez działanie sędziego polegające na oczywistym i rażącym 
naruszeniu prawa, w tym przez wydanie orzeczenia sądowego, choćby nieprawo-
mocnego, roszczenie o jej naprawienie ulegałoby przedawnieniu z upływem trzech 
lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinarnego stwierdzającego 
przewinienie dyscyplinarne polegające na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa, 
nie później jednak niż z upływem lat dziesięciu od dnia tego naruszenia. 

Dalszą konsekwencją wprowadzonej zmiany byłoby wprowadzenie odpowie-
dzialności materialnej sędziów. W razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadość-
uczynienia za krzywdę wyrządzoną w wyniku rażącego i oczywistego naruszenia 
prawa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu dyscyplinarnego,  Skarb Pań-
stwa miałby roszczenie zwrotne do sędziego, którym swoim bezprawnym działaniem 
lub zaniechaniem spowodował konieczność wypłaty odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia. Odpowiednie zastosowanie w tym zakresie znajdowałyby takie same zasady, 
na jakich pracownik odpowiada materialnie za szkodę wyrządzoną pracodawcę przez 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych. 

Konsekwencją przyjęcia nowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
zwłaszcza w zakresie dotyczącym przewinienia dyscyplinarnego polegającego na 
oczywistym i rażącym naruszeniu prawa byłoby również to, że sąd dyscyplinarny, 
wymierzając karę dyscyplinarną albo odstępując od jej wymierzenia, orzekałby, 
czy przewinienie dyscyplinarne polegało na oczywistym i rażącym naruszeniu pra-
wa. Jeżeli nastąpiło przedawnienie dyscyplinarne, a zebrane w sprawie dowody 
pozwalałyby na przyjęcie, że obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego 
polegającego na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu orzeczenia, 
sąd dyscyplinarny wydawałby natomiast orzeczenie, w którym stwierdzałby, że 
przedawnione przewinienie dyscyplinarne polegało na oczywistym i rażącym na-
ruszeniu prawa. W razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadośćuczynienia za 
krzywdę wyrządzoną w wyniku rażącej i oczywistej naruszenia prawa, stwierdzo-
nej prawomocnym wyrokiem sądu dyscyplinarnego,  Skarb Państwa miałby rosz-
czenie zwrotne do sędziego, którym swoim bezprawnym działaniem lub zaniecha-
niem spowodował konieczność wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Do 
odpowiedzialności sędziego wobec Skarbu Państwa stosowałoby się odpowiednio 
przepisy działu piątego rozdziału I ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

Zmiana zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej wymaga również dostosowaw-
czej zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.9). Proponuje się, aby sąd dyscyplinarny 

9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 
i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803 i 1139.
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rozpoznawał wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialno-
ści karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wpłynięcia do sądu dyscyplinar-
nego. Wprowadza się jednocześnie regulację, że jeżeli wniosek o zezwolenie na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie dotyczy 
sędziego ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub występku zagrożonego karą 
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, występku, 
o którym mowa w art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu 
karnego, a także w art. 178a § 1 lub § 4 Kodeksu karnego, i pozostającego nadal 
zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku nie 
później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego. 
Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczaso-
we aresztowanie sędziego jest natychmiast wykonalna.

Konsekwentnie wprowadza się regulacje, że sąd dyscyplinarny, wymierzając 
karę dyscyplinarną albo odstępując od jej wymierzenia, orzeka, czy przewinienie 
dyscyplinarne polegało na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa. Jeżeli na-
stąpiło przedawnienie dyscyplinarne, a zebrane w sprawie dowody pozwalają na 
przyjęcie, że obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego polegającego 
na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu orzeczenia, sąd dyscy-
plinarny wydaje orzeczenie, w którym stwierdza, że przedawnione przewinienie 
dyscyplinarne polegało na oczywistym i rażącym naruszeniu prawa.

Podobnie, jak w przypadku zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, proponuje 
się, że w razie naprawienia szkody lub wypłacenia zadośćuczynienia za krzywdę 
wyrządzoną w wyniku rażącej i oczywistej naruszenia prawa, stwierdzonej prawo-
mocnym wyrokiem sądu dyscyplinarnego,  Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne 
do sędziego, którym swoim bezprawnym działaniem lub zaniechaniem spowodował 
konieczność wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Ponadto wprowadza się 
zasadę, zgodnie z którą do odpowiedzialności sędziego wobec Skarbu Państwa odpo-
wiednie zastosowanie przepisy działu piątego rozdziału I ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Rozwiązania te będą 
zatem analogiczne do tych, które funkcjonują na gruncie powszechnego prawa pracy.

W sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych orzekałyby: 
w pierwszej instancji Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby Dyscy-
plinarnej oraz dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej, a w drugiej instancji – Sąd 
Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej. 

Wprowadzono również rozwiązanie, że jeżeli zachodzi uzasadnione podejrze-
nie, że sędzia dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na oczy-
wistym i rażącym naruszeniu prawa przy wydaniu orzeczenia, ale nastąpiło już 
przedawnienie dyscyplinarne, rzecznik dyscyplinarny wszczynałby postępowanie 
dyscyplinarne i występowałby z wnioskiem o wydanie orzeczenia o oczywistym 
i rażącym naruszeniu prawa, bez przedstawiania sędziemu zarzutów. Umożliwi to 
poszkodowanym efektywne dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia.
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W związku z nowym ukształtowaniem zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej 
konieczne staje się również dokonuje się zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261). 
Proponuje się podobne rozwiązania, jak w przypadku sędziów SN oraz sędziów 
sądów powszechnych. W sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów wojskowych 
orzekałyby w pierwszej instancji Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego Izby 
Dyscyplinarnej oraz dwóch ławników Izby Dyscyplinarnej, a w drugiej instancji – 
Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej. 

Wprowadzenie do porządku prawnego jako podmiotu Rzecznika Sprawiedli-
wości Społecznej wymagałoby dostosowawczej zmiany przepisów ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, 
z późn. zm). Proponuje się zatem:
a) poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi kasacyj-

nej o Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej (art. 3981 § 1);
b) wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi kasacyjnej przez stro-

nę wyłącza wniesienie skargi kasacyjnej przez Rzecznika Sprawiedliwości 
Społecznej jedynie w zakresie podstawy kasacyjnej przytoczonej przez stronę, 
co umożliwi Rzecznikowi Sprawiedliwości Społecznej przytaczanie innych niż 
wskazane przez stronę podstaw kasacyjnych w zakresie zaskarżenia sformuło-
wanym przez stronę,

c) usunięcie większości ograniczeń w stosunku do skargi kasacyjnej wnoszonej 
przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej, co w założeniu ma na celu za-
pewnienie eliminowania z obrotu prawnego orzeczeń niezgodnych z prawem;

d) wprowadzenie możliwości oparcia przez Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej 
skargi kasacyjnej na podstawie naruszenia przepisów postępowania dotyczących 
ustalania faktów lub oceny dowodów, jeżeli uchybienie to spowodowało rażącą 
niesprawiedliwość orzeczenia; spowoduje to możliwość eliminowania z obrotu 
tych orzeczeń sądowych, których ustalenia faktyczne zostały poczynione z rażą-
cym naruszeniem prawa, co dotychczas nie było możliwe;

e) wprowadzenie możliwości dopuszczenia przez Sąd Najwyższy, w wyjątkowych 
wypadkach dowodu powołany w skardze kasacyjnej Rzecznika Sprawiedliwo-
ści Społecznej, jeżeli okaże się to konieczne do zbadania zasadności podstawy 
kasacyjnej, o której w punkcie d) powyżej,

f) ustanowienie rocznego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez Rzeczni-
ka Sprawiedliwości Społecznej, który były dłuższy niż terminy obowiązujące 
podmioty specjalne uprawnione obecnie do wnoszenia skarg kasacyjnych.

Jednocześnie proponuje się zmiany w art. 3988, które pozwalałyby Sądowi Naj-
wyższemu na zwrócenie się do Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej o zajęcie na 
piśmie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez stronę i odpowiedzi na 
skargę na zasadach analogicznych, jakie obowiązują obecnie Prokuratora Generalnego.
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Z tych samych powodów, jak w przypadku zmian w ustawie z dnia 17 listopa-
da 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. 
zm)., konieczna jest zmiana ustawy ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm. W pierwszej ko-
lejności proponuje się rozszerzenie kompetencji do wniesienia kasacji od każdego 
prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie również dla Rzeczni-
ka Sprawiedliwości Społecznej. Proponuje się jednocześnie, aby Rzecznik Spra-
wiedliwości Społecznej mógł wnieść kasację z powodu uchybień wymienionych 
w art. 439, a także uchybień wymienionych w art. 438 pkt 1 – 4, jeżeli spowo-
dowały one rażącą niesprawiedliwość orzeczenia. Rzecznik sprawiedliwości spo-
łecznej wyposażony zostałby w ten sposób w najszersze uprawnienia kasacyjne 
w sprawach karnych. Odpowiednio znowelizowane przepisy ustawy kodeks postę-
powania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych wyposażają natomiast Rzecznika w analogiczne uprawnienia w postę-
powaniach prowadzonych na podstawie tych ustaw. 

Konsekwencją propozycji ustanowienia urzędu Rzecznika Sprawiedliwości 
Społecznej jest również konieczność zmian w szeregu ustaw szczegółowych, tj. 
ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz. 430 z późn. zm.10), ustawy 
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1511 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Oby-
watelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958). Mają one charakter dostosowawczy. 

Projektowane zmiany wymagają ustanowienia przepisów przejściowych w na-
stępującym zakresie. 

Wprowadza się regulację, zgodnie z którą Rzecznika Sprawiedliwości Społecz-
nej powołuje się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Proponuje się szczególne zasady powoływania pierwszych ławników Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Co do zasady mieliby oni być wybierani się na 
podstawie projektowanej ustawy z tym że:
1) Marszałek Sejmu obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-

skiej „Monitor Polski” o wolnych stanowiskach ławników Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wejścia w życie 
projektowanej ustawy;

2) zgłoszenia kandydatów na ławników Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
dokonuje się w terminie 21 dni od dnia obwieszczenia o wolnych stanowi-
skach, przy czym:
a) zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

– zgodę zgłaszanej osoby na kandydowanie;
– informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

10 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 
oraz z 2015 r., poz. 1348, 1960 oraz z 2017 r., poz. 2261
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– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu po-
stępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe;

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, 
o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807), stwierdzające brak przeciw-
wskazań do wykonywania funkcji ławnika;

b) do zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego – sądu dyscypli-
narnego dokonanego przez grupę obywateli dołącza się również listę osób 
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 
stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających 
kandydata.

c) dokumenty wymienione w lit a powinny być opatrzone datą nie wcześniej-
szą niż siedem dni przed dniem zgłoszenia.

Proponuje się również zobowiązanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu 
Najwyższego do uchwalenia regulaminów, o których mowa w art. 13 § 3, art. 33b 
§ 3, art. 53 § 3 oraz art. 54 § 2 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie projek-
towanej ustawy
Ponadto przewiduje się skrócenie kadencji obecnego Rzecznika Dyscyplinarnego 
Sądu Najwyższego. Ma ona wygasnąć po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. Wybór kandydatów na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego 
Sądu Najwyższego przeprowadzony zostanie w terminie 30 dni od dnia wygaśnię-
cia kadencji Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego powołanego do peł-
nienia tej funkcji na podstawie przepisów dotychczasowych. Jednocześnie, dla za-
pewnienia ciągłości toczących się postępowań dyscyplinarnych, proponuje się, aby 
czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego dokonane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym 
na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostawały w mocy o ile zostały do-
konane z zachowaniem tych przepisów.

W odniesieniu do przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej w brzmieniu 
nadanym projektowaną ustawą, a także przepisów art. 55b ustawy o Sądzie Naj-
wyższym oraz art. 109b u.s.p., w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą, stosuje 
się do czynów popełnionych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy stosowałoby się przepisy dotychczasowe do zakoń-
czenia postępowania wyjaśniającego lub postępowania w instancji, w której się toczy.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.




