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OPINIA 
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Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 roku 

w sprawie oceny ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym1 

l. ZAKRES OPINII 

W dniu 24 grudnia 2015 r. Senat bez poprawek z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Uchwalona ustawa w dniu 28 grudnia 2015 r. podpisana 
przez Prezydenta RP i w Dzienniku Ustaw. Z tym dniem - jako wprost pozbawiona 
okresu vacatio legis - ustawa ta w istotne zmiany w zakresie pozycji 
ustrojowej statusu jego pracowników, trybu wykonywania 
kompetencji trybunalskich oraz przebiegu prowadzonych przed nim 

Nowelizacja, od samego procesu legislacyjnego, istotne pod 
jej z RP. W toku prac nad projektem, ze na ich tempo, przebieg oraz 
ostateczny nadany uchwalonej ustawie, natury konstytucyjnej 

stopniowemu wzrostowi. 

Niniejsza opinia przedstawia uchwalonej nowelizacji z przepisami Konstytucji RP. 

2. PRAWA 

Niniejsza opinia przygotowana na podstawie aktów prawnych: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., 
dalej jako: "Konstytucja RP"); 

1 Niniejsza opinia opracowana we z mgr Szymonem 
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• ustawa z dnia 25 czerwca 20.15 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1064, dalej jako 
"uTK"); 

• ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 
2217, dalej jako "Nowelizacja"); 

• ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks cywilnego (t.j . Dz.U. 2014 r. poz. 
101, z zm., dalej jako "KPC"); 

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.- prawo o ustroju wojskowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1198, dalej jako 11USW"); 

• ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.- prawo o ustroju powszechnych (t.j. Dz.U, z 2015 r., 
poz. 133 ze zm., dalej jako "USP"); 

• ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 499 ze zm., 
dalej jako "uSN"); 

• ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484); 

• do Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
"Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908, dalej jako "ZTP"). 

3. PODSUMOWANIE 

Analiza przedstawiona w niniejszej opinii prowadzi do wniosków: 

1. W z tym, w drugim i trzecim czytaniu procedowany w istocie inny projekt 
Nowelizacji to miejsce w czytaniu pierwszym, ustawa ta uchwalona 
z naruszeniem art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP; 

2. Wprowadzenie ustawy bez vacationis legis jest sprzeczne z z art. 2 
demokratycznego prawnego, z z art. 173 
Konstytucji RP oraz- ze na przepisów - narusza prawo do 
podmiotów, które swoje skargi lub wnioski przed w nowelizacji; 

3. Mimo braku vacationis legis, przepisy uTK wprowadzone lub zmienione nie 
powinny zastosowania przy ocenie Nowelizacji. Uzasadnione jest to 
faktem, 

• jakkolwiek ustrajodawca ustawodawcy uregulowanie w ustawie 
organizacji TK oraz trybu przed nim, to wprowadzona regulacja nie 

stosowana, o ile stoi w z innymi przepisami Konstytucji RP; 

• konflikt norm ustawowych i konstytucyjnych musi w toku rozpatrywania 
wniosków o stwierdzenie Nowelizacji z rozpatrywany na podstawie 
hierarchicznej kolizyjnej (lex superior derogat legi inferiori); 



• w uwag przedstawionych w niniejszej opinii poszczególne przepisy uTK w 
nadanej im w 

prakseologicznej z przepisami Konstytucji RP; 

• wydanie ewentualnego orzeczenia o Nowelizacji na podstawie 
zakwestionowanych przepisów do 
wyroku jako wzruszalnego, zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. 

W konsekwencji Konstytucyjny powinien w przedmiocie 
Nowelizacji na podstawie przepisów Konstytucji RP, zgodnie z jej art. 8 ust. 2 w 

z art. 195 ust. 1. 

4. Przepis Nowelizacji za swoje przed 
stanowiska, to jest art. 1 pkt 16 lit. b, pozostaje w z 

wart. 173 Konstytucji RP; 

S. Przepisy Sejmu w do procedurze wygaszania mandatu 
to jest art. 8 pkt 4 uTK w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2 

Nowelizacji, art. 36 ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 8 
Nowelizacji, w z konstytucyjnymi zasadami i 

(art. 173 Konstytucji RP), (art. 180 ust. l i 2 Konstytucji 
RP), w (art. 195 ust. l Konstytucji RP) i do 

Sejmu wobec TK w poza zakres 
dopuszczony wart. 194 ust. l Konstytucji RP, a w konsekwencji 

wart. 10 Konstytucji RP; 

6. Przepisy inicjowania dyscyplinarnych (w tym 
w przedmiocie z przez Prezydenta i Ministra 

to jest art. 28a i art. 31a uTK i 
(art. 173 Konstytucji RP), TK (art. 195 ust. l 

Konstytucji RP) oraz (art. 10 Konstytucji RP); 

7. 10 jako potencjalnie stosowania 
Konstytucyjnemu kompetencji do stwierdzania przeszkody w sprawowaniu 

przez Prezydenta za niezgodne zarówno z mu 
art. 131 Konstytucji RP, jak i z art. 197 Konstytucji, z którego 

uregulowania trybu przed w tym trybu 
w tego typu sprawach; 

8. Rozszerzenie katalogu spraw, dla których wymagane jest orzekanie w oraz 
podniesienie wymaganej liczby w do trzynastu jako 
potencjalnie dysfunkcjonalne, oraz nieproporcjonalne, do 
nieproporcjonalnego ograniczenia prawa do podmiotów wskazanych w art. 191 ust. l 
Konstytucji RP, a co za tym idzie sprzeczne z art. 45 Konstytucji RP w zw. z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP oraz z zasadami zaufania do oraz i 
instytucji publicznych wywodzonymi z zasady demokratycznego prawnego 
ustanowionej w art. 2 Konstytucji RP; 



9. Wymóg, aby orzeczenia wydawane 2/3 
jest sprzeczny z brzmieniem art. 190 ust. 5 Konstytucji RP, z art. 45 Konstytucji RP, 

który przyznaje uczestnikom przed TK prawo do rozpatrzenia ich sprawy oraz z 
art. 188 i art. 2 Konstytucji RP, jak godzi w w 
art. 173 Konstytucji RP i z art. 10 Konstytucji RP; 

10. rozpatrywania wniosków godzi w 
Konstytucyjnego z art. 173 Konstytucji RP oraz art. 45 w zw. z art. 31 

ust. 3 Konstytucji RP, jak - w zakresie w jakim kompetencji do 
badania ustawy lub prowizorium - narusza art. 
224 ust. 2 Konstytucji RP; ten stoi w z z art. 2 
Konstytucji RP i instytucji publicznych; 

11. Ustalenie nowych, minimalnych okresów, które termin, na który 
wyznaczana jest rozprawa, od momentu zawiadomienia o nim uczestników 
narusza art. 45 Konstytucji RP w aspekcie prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 

oraz z art. 2 Konstytucji RP w zakresie wywodzonej z niego zasady i 
instytucji publicznych; 

12. Ustanowienie wymogu, aby Zgromadzenia Ogólnego 
2/3 w co najmniej trzynastu pozostaje 

w z art. 173 Konstytucji RP, 
Konstytucyjnego, w zw. z art. 197 Konstytucji RP do w 
ustawie organizacji oraz godzi w 

z art. 10 Konstytucji RP; 

13. Art. 1 pkt 16 i art. 3 Nowelizacji, jako w ochrony interesów w 
toku pracowników biura prawnego którzy nie uzyskali jeszcze wymaganego 

dla do egzaminu sprzeczne 
z art. 2 konstytucji RP. 

4. ANALIZA PRAWNA 

4.1 Uwagi ogólne 

Dla oceny uchwalonej Nowelizacji istotne znaczenie ma zarówno merytoryczna analiza ostatecznej 
nadanej poszczególnym jej przepisom, jak analiza przebiegu prac legislacyjnych nad 

projektem Nowelizacji oraz zestawienie jej ostatecznego brzmienia z brzmieniem pierwotnie wniesionego 
do Sejmu projektu. 

Projekt Nowelizacji wniesiony do Sejmu w dniu 15 grudnia 2015 r. (druk sejmowy nr 122) przede 
wszystkim: 

• przepisu Konstytucyjnego jest m.st. Warszawa; 

• quorum i wymaganej dla Zgromadzenia Ogólnego TK; 

• trybu wyboru Prezesa i Wiceprezesa 



• adresata przez TK z Prezydenta na Sejmu; 

• w zakresie poszczególne typy spraw, w 
tym wprowadzenie ogólnej zgodnie z sprawy rozpatrywane przez TK i 
podniesienie minimalnej 

• wprowadzenie zasady, zgodnie z orzeczenia wydawane w 
2/3 nie 

• pozbawienie pracowników prawnej uprawniania do do egzaminów 

Projekt Nowelizacja wejdzie w po 30 dni od jej 

W toku prac legislacyjnych projekt Nowelizacji poddany istotnym zmianom. Z projektu 
przepisy siedziby oraz wprowadzono zmiany w zakresie i 

do egzaminów przez pracowników prawnej Trybunatu, ale 
-licznymi poprawkami w toku posiedzenia Komisji ustawodawczej w dniu 21 grudnia 

- wprowadzono do Nowelizacji wiele nowych, poza zakres zmienianych 
pierwotnie instytucji prawnych: 

• wygaszenia mandatu TK w 
dyscyplinarnego od zgody Sejmu, przewidziano inicjowania dyscyplinarnych 
wobec przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra oraz 

za z okresu 
przez nich stanowiska; 

• istotnie minimalne terminu od momentu 
zawiadomienia o terminie rozprawy jej uczestnikom; 

• wprowadzono rozpatrywania wniosków do 

• z ustawy przepisy orzekania w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

• ponadto zmieniono vacatio legis, dotychczasowy termin 30-dniowy i 
przepis, zgodnie z którym Nowelizacja wchodzi w z dniem jej w Dzienniku Ustaw. 

Z uwagi na materii pierwotnym projektem Nowelizacji oraz 
ostatecznie uchwalonej ustawy w dalszej opinii w pierwszej 
zagadnienia z formalnym przedmiotowej ustawy to jest ocena momentu jej 

w oraz przez zakres przedmiotowy dokonanych zmian. 

W aspekcie merytorycznym, kluczowe zmiany w uTK wprowadzone na takie, 
które na oraz takie, na przebieg przed 
nim 

W pierwszym wypadku punktem odniesienia przepisy 
Konstytucyjnego w ramach oraz przepisy jego oraz 

i Podstawowym kryterium oceny przepisów przebieg 



przez TK natomiast konstytucyjnie zagwarantowane prawo do oraz 
wywodzona z art. 2 Konstytucji RP zasada instytucji publicznych. 

4.2 procesu ustawodawczego 

Nowelizacja uchwalona w w sposób nieuzasadnionym 
w toku prac legislacyjnych nad nabiera znaczenia, fakt, 

w ich toku pierwotny projekt ustawy poddany istotnym zmianom, które jedynie w ograniczonym 
zakresie poddane konsultacji z uprawnionymi do tego podmiotami oraz dyskusji w ramach 
debaty parlamentarnej. Prace legislacyjne nad kluczowymi regulacjami dodanymi do Nowelizacji 
jedynie od 21 grudnia do nocy z 23 na 24 grudnia. 

Zakres poprawek w toku posiedzenia Komisji ustawodawczej w dniu 21 grudnia w istotny 
sposób poza zakres z projektu zawartego w druku nr 122. Tym samym 

poprawki te znamiona nowej inicjatywy ustawodawczej. Jak w 
orzecznictwie Konstytucyjnego przepisów poprawki »sejmowe« i 
»senackie« musi dokonywana w taki sposób, by nie to do zatarcia 

i poprawkami, a w konsekwencji - do obchodzenia które Konstytucja 
przewiduje dla inicjatywy ustawodawczej"2

• Ograniczenie przedmiotowe, jakiemu poprawki 
w toku prac legislacyjnych, jest przy tym z tzw. trzech z art. 

119 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem "Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach". 
Wywodzi z niego m.in. trzykrotnego rozpatrywania przez Sejm tego samego projektu 
ustawy w sensie merytorycznym, a nie tylko technicznym. Musi zatem »zakresowa 
rozpatrywanego projektu. Z zasady trzech wynika dopuszczalny zakres poprawek. 
Poprawki nawet kierunki przez podmiot 

one jednak - co do zasady - w zakresie projektu wniesionego przez 
uprawniony podmiot i poddanego pierwszemu czytaniu"3

. 

Realizacja zasady trzech ma i projektu, pozwala na tworzenie 
prawa spójnego, w z innymi uregulowaniami, pozbawionego luk i wolnego 
od - skoro jednak, jak w przypadku niniejszej Nowelizacji, w drodze poprawek 
wprowadzone, zmienione lub przepisy instytucji prawnych 

z tymi, których pierwotny projekt Sejmu, a co okres 
rozpatrywania tych poprawek istotnie ograniczony w czasie, to o wnikliwej analizie, o której mowa w 
cytowanym komentarzu nie mowy. Przebieg procesu legislacyjnego przede wszystkim 

podmiotów, które w toku prac nad projektem Nowelizacji zgodnie z prawem, swoje uwagi do 
brzmienia poszczególnych przepisów. Zakres uwag na etapie prac sejmowych rzeczy 

do pierwotnego brzmienia Nowelizacji, co istotnie opinii 
Pierwszego Prezesa Prezydium Krajowej Rady Prokuratora Generalnego, 
Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych. 

2 Zob. m.in. wyrok TK z 16 kwietnia 2009 r., sygn. P 11/08, OTK ZU nr 4/A/2009, poz. 49. 
3 Wyrok TK z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt K 23/12, OTK ZU nr 10/A/2014, poz. 113. 
4 W. Komentarz do art.119 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, LEX 2013. 



w z tym, w drugim i trzecim czytaniu procedowany w 
istocie inny projekt Nowelizacji to miejsce w czytaniu pierwszym, ustawa ta uchwalona z 
naruszeniem art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. 

4.3 Brak vacationis legis 

Zgodnie z art. S Nowelizacji "Ustawa wchodzi w z dniem Oznacza to, ustawodawca nie 
dla zmian wprowadzonych jakiegokolwiek vacationis legis. W orzecznictwie TK 

ugruntowany jest brak odpowiedniego okresu vacatio legis, uznanego jako 
oznacza naruszenie Konstytucji RP5

. Orzecznictwo trybunalskie znajduje 
odzwierciedlenia w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych. Na w swojej analizie Biuro Legislacyjne (11 BL") 
Senatu, "[zgodnie z art. 4 tej ustawy] akty normatywne, przepisy powszechnie 

w dziennikach w po czternastu dni od dnia ich 
chyba dany akt normatywny termin Stosownie do ust. 2 tego w 

uzasadnionych przypadkach akty normatywne w w terminie krótszym 
dni, a interes wymaga natychmiastowego w aktu normatywnego i 
zasady demokratycznego prawnego nie temu na przeszkodzie, dniem w 

tego aktu w dzienniku uzasadnienie projektu ustawy milczy w 
kwestii vacatio legis, które 30 dni (art. 5 druku sejmowego nr 122), trudno 

argumenty, które za analizowanym od powszechnie przyjmowanej 
zasady". 

O tym, jak powinien okres vacatio legis, w konkretnego przypadku, 
pod nowych przepisów oraz ich ingerencji w ich adresatów. W 

przypadku zmian w ustroju sadów oraz procedurach powszechne jest stosowanie 
okresów vacatio legis wszelkich dla 

dostosowania do nowych oraz zapewnienia gwarancji procesowych uczestnikom 
przed nimi pozbawienie Nowelizacji okresu vacatio legis nie w 

sposób uzasadnione jej wobec tego art. 5 Nowelizacji 
zgodnie z wchodzi ona w z dniem jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. 

Podobne stanowisko Krajowa Rada w swoim stanowisku z 23 grudnia 2015 r., 
"Zdecydowanie negatywnie brak vacatio legis. Wprowadzane zmiany 

charakter ustrojowy, a ich waga dla sprawnego Konstytucyjnego oraz skutki dla obywateli 
na tyle istotne, ustawodawcy jest wprowadzenie odpowiedniego terminu vacatio legis". 

4.3.1 Skutki braku vacationis legis dla orzekania o Nowelizacji z RP 

Co ze na przedmiot Nowelizacji oraz niej kontrowersje, oczywisty wydaje 
podstawowy skutek, jaki wynika z natychmiastowego w Nowelizacji, a mianowicie brak 

dokonania kontroli jej przez bez jej zastosowania. 

5 por. m.in. orz. TK z 2.3.1993 r., K 9/92, OTK 1993, Nr l, poz. 6, s. 20, 41; wyr. z 25.11.1997 r., K 26/97, OTK 1997, Nr 
5-6, poz. 64 



jednak zgodnie z art. 8 ust. 2 "Przepisy Konstytucji stosuje chyba 
Konstytucja stanowi inaczej". wskazany in fine do art. 197 Konstytucji 
RP, którym ustrajodawca ustawodawcy uregulowanie w ustawie: 

• organizacji TK oraz 

• trybu przed TK. 

Ustrajodawca nie jaka ma to organizacja i jaki tryb ale 
w organizacja ta musi TK z Konstytucji (aspekt 
pozytywny), jak musi aby realizacji tych nie (aspekt negatywny). 
Natomiast tryb procedowania musi TK z Konstytucji a ponadto 

sprawy bez nieuzasadnionej (art. 45 Konstytucji). W przedstawionych 
w niniejszej opinii ustawodawca poza zakres dopuszczalnej 
swobody regulacji materii ustawowej, z art. 197. 

Przepisy zawarte w Nowelizacji z sprzeczne: 

• - w zakresie art. 99 uTK odmienne w Konstytucji 
orzeczenia jak i 

• prakseologicznie6 
- w zakresie w jakim realizacji przepisów konstytucyjnych 

(przepisy terminów, i orzekania 

a zatem Konstytucyjny, o z nowelizacji uTK powinien 
od stosowania tych przepisów, w zakresie, w jakim one w z przepisami 

Konstytucji. Stosowana Konstytucja zastosowanie przepisów ustawowych w tym 
zakresie w jakim one z przepisami konstytucyjnymi w jakkolwiek rozumianej (lex 
superior derogat legi inferiori). 

w ocenie orzekania o Nowelizacji bez stosowania jej przepisów 
odgrywa art. 195 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym TK w sprawowaniu swojego 

Konstytucji. Norma prawna zawarta w tym przepisie jednoznacznie wskazuje, 
TK, w od innych adresatów prawa, nie norm ustawowych w 

zakresie wykonywania swojego a w zakresie orzekania o ich Z art. 195 
ust. 1 wynika zatem orzekania o Nowelizacji z przepisów w niej 
zawartej. 

Kolejnym argumentem na rzecz niestosowania przepisów Nowelizacji przy ocenie jej jest 
brzmienie art. 190 ust. 4 Konstytucji RP "Orzeczenie Konstytucyjnego o z 

lub z aktu normatywnego, na podstawie którego 
wydane prawomocne orzeczenie ostateczna decyzja administracyjna lub w innych 
sprawach, stanowi do wznowienia uchylenia decyzji lub innego na 
zasadach i w trybie w przepisach dla danego Efektem tego przepisu 

6 Nt. i prakseologicznej norm prawnych zob.: B. Wojciechowski [w:] l. B. 
Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, System prawa administracyjnego, tom 4, w prawie administracyjnym, s. 
430-431. 



jest a wydanych na podstawie niekonstytucyjnych 
przepisów. istnieje Nowelizacji zostanie uznana za 
ewentualny wyrok jej nie na niej oparty. Gdyby tak 

do konstytucyjnej wyrok wydany na 
podstawie niekonstytucyjnych przepisów, a tym samym wadliwy. Aby nie do takiej 

TK nie o Nowelizacji w oparciu o jej przepisy. Nie zmienia tej 
konkluzji fakt, przepisy uTK nie trybu wznowienia w 
przed nim sprawach. Art. 190 ust. 4 Konstytucji utrzymywania w 
obrocie prawnym wydanych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Zatem sam fakt, 
wyrok TK wadliwy w przypadku orzekania w oparciu o przepisy Nowelizacji o tym, 
przepisy NowelizacjiuTKnie stosowane przy jego wydawaniu. 

4.4 Zmiany na Konstytucyjnego 

4.4.1 Zmiany dyscyplinarnych 

Nowelizacja istotnie zmienia przepisy zakres i tryb prowadzenia dyscyplinarnych 
wobec TK. Na mocy zmienionych przepisów: 

• za swoje przed stanowiska; 

• wprowadzono Sejmu- tryb z 

• wprowadzono inicjowania dyscyplinarnych (w tym 
w przedmiocie z przez Prezydenta i Ministra 

Do dnia w nowelizacji TK odpowiadali dyscyplinarnie za naruszenie przepisów 
prawa, uchybienie lub inne nieetyczne zachowanie 
zaufanie do jego lub (zgodnie z art. 28 ust. 1 uTK) w tym za przed 

stanowiska, piastowanego lub 
niegodny (art. 28 ust. 2 uTK). Na mocy Nowelizacji w 
tym drugim zakresie Zgodnie z motywami przedstawionymi w uzasadnieniu projektu 
Nowelizacji, wprowadzona zmiana oparta na 

go na stanowisko TK podlega ocenie przez parlament i jedynie w ramach 
dyskusji nad jego dotychczas w uprawnienia 
Sejmu zapewnione wart. 194 Konstytucji. 

Stanowisko to zakwestionowane przez KRS, która "Nie sposób ze stanowiskiem 
projektodawcy; uchylany gwarantuje jedynie zapewnienia 
odpowiednich standardów etycznych jego co ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy wydawane 
przez orzeczenia ostateczne. Nawet ewentualne dyscyplinarne prowadzone 
wobec w zakresie wskazanym w ort. 28 ust. 2 ustawy o TK wydaniem 
orzeczenia na z to na uwadze, zabezpiecza to przede 
wszystkim tego przez wyeliminowanie orzekania na poziomie norm prawa 



konstytucyjnego przez osoby, co do których powstaje Podobne stanowisko 
Pierwszy Prezes która "Nie sposób bowiem 

na deliktu przed nie znane w momencie 
dokonywania wyboru przez Sejm i dopiero w czasie sprawowania tego [ ... ]. 

dyscyplinarna powinna zachowania przed 
stanowiska"8

• 

Przedstawione zatem rozpatrywane w kategoriach naruszenia zakresu konstytucyjnej 
zasady ustanowionej wart. 173 Konstytucji RP, zgodnie z którym i 

i od innych nie tylko wymaga braku 
ingerencji innych w jego i ale zapewnienia odpowiednich 
standardów etycznych jego realizowanego samodzielnie w ramach Przewidziane w tym 
zakresie standardy nie powinny od tych, które przewidziano dla powszechnych i 
wojskowych. Na Pierwszy Prezes na brak 
uzasadnienia dla statusu w sytuacji, w której do 

dyscyplinarnej za delikty przed stanowiska przewidziano bowiem w: 
art. 52§ 2 uSN, art. 107 § 2 USP i art. 38 § 3 USW9

• 

Na mocy Nowelizacji dotychczasowy tryb TK z w toku 
dyscyplinarnego. art. 31 pkt 3 uTK, który kar dyscyplinarnych 

m.in. pozbawienia sprawowanego przez niego mandatu. Do dnia w 
Nowelizacji z 

• przeprowadzenia dyscyplinarnego 

• kontradyktoryjny charakter dyscyplinarnego w tym przedmiocie; 

• w razie skorzystania z wniesienia rozpatrzenia sprawy w 
dwóch instancjach: w pierwszej przez trzech w drugiej przez zgodnie z art. 
29 ust. 1 uTK. 

Na mocy Nowelizacji z z katalogu kar dyscyplinarnych, 
wprowadzono natomiast uregulowane w art. 31a i 36 uTK, zgodnie z którymi o 

mandatu TK decyduje Sejm. Do Sejmu o wygaszenie mandatu 
Zgromadzenie Ogólne z inicjatywy albo na wniosek Prezydenta lub 
Ministra 

w tym miejscu mankamenty wprowadzonej w uTK procedury wnioskowania do 
Sejmu w tym przedmiocie, to nie gwarantuje którego 

oceniane, do tych, które mu w 
dyscyplinarnym w znaczeniu tego Brak jest w przepisów 
jakiekolwiek gwarancje procesowe dla obwinionego w tym prawa do obrony i prawa do wniesienia 
prawnego. 

7 Opinia Krajowej Rady z dnia 18 grudnia 2015 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 122), s. 9. 
8 Opinia z 16 grudnia 2015 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, (druk sejmowy nr 
122), znak: BSA 111-021-506/15, s. 4-5. 
9 Opinia z 16 grudnia 2015 r. .. , s. 4. 



Istotne konstytucyjne musi przy tym przede wszystkim do procesu wygaszania 
mandatu TK Sejmu. Na KRS, 11 Niedopuszczalne w 
demokratycznym prawnym w zasady jest przekazanie organowi 
ustawodawczej (Sejmowi) kompetencji w zakresie decydowania o z i to 

od tego jaki organ uprawniony do z wnioskiem o tej procedury. W 
projekcie ustawy nie zasad jakich prowadzone 

z wnioskiem z Projektowane doprowadzi do 
kompetencji przez jak Biuro Legislacyjne 

Senatu, które to Sejm ma ostatecznie o z 
na podstawie art. 36 ust. l pkt 4 w z dodawanym art. 3la ust. l uTK 

"za z konstytucyjnie TK" 11• 

w z tym zakres, w jakim Sejm na 
Konstytucyjnego ogranicza art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem" Konstytucyjny 

z 15 wybieranych indywidualnie przez Sejm ( ... )" i poza wyborem 
Sejm nie jest umocowany do jakiejkolwiek ingerencji w czy 

od tej w drodze ustawy wyklucza w art. 197 Konstytucji RP, który porucza 
ustawodawcy jedynie kwestie z Konstytucyjnego oraz trybem 

przed za i 
Konstytucyjnego, o której mowa w art. 173 Konstytucji RP. Jak wskazuje w 

literaturze, o której mowa w ort. 173, jako co 
oznacza, jest w systemie 
organów i jako co oznacza, na tok funkcjonowania 

nie ma ani ustawodawcza, ani wykonawcza, co stanowi 
od innych z tej zasady autonomia 

powinna 

Ponadto istotne wprowadzenie inicjowania 
dyscyplinarnego (w tym w trybie z przez Ministra 

i Prezydenta. wprowadzono w dodanym art. 28a oraz art., 31a ust. 2 uTK. 
w zakresie wniosek podlega co prawda ocenie: 

• Prezesa w przypadku dyscyplinarnego w znaczeniu; 

• Zgromadzenia Ogólnego w przypadku w sprawie 
z 

jednak w w tym drugim przypadku wskazane w uTK terminy i ich 
charakter w zestawieniu z nowymi wymogami stawianymi 

Zgromadzenia Ogólnego przewidzianym wart. 10 ust. 1 uTK (w tym zakresie zob. uwagi zawarte 
w pkt 4.6.4 niniejszej opinii). 

10 Stanowisko Prezydium Krajowej Rady z dnia 23 grudnia 2015 r ... 
11 Uwagi BL Senatu z dnia 23 grudnia 2015 r. do ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 58), s. 
2. 
12 J. VIII"Sqdy i 173 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo 
Sejmowe, s. 11. 



• przepis Nowelizacji za swoje przed 
stanowiska, to jest art. 1 pkt 16 lit. b, pozostaje w z 

wart. 173 Konstytucji RP; 

• przepisy Sejmu w do procedurze wygaszania mandatu 
to jest art. 8 pkt 4 uTK w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2 Nowelizacji, 

oraz art. 36 ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 8 Nowelizacji, 
w z konstytucyjnymi zasadami i (art. 173 

Konstytucji RP), (art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP), w 
(art. 195 ust. 1 Konstytucji RP) i do Sejmu wobec TK w 

poza zakres dopuszczony w art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a w 
konsekwencji ustanowiony wart. 10 Konstytucji RP; 

• przepisy inicjowania dyscyplinarnych (w tym 
w przedmiocie z przez Prezydenta i Ministra to jest art. 
28a i art. 31a uTK, i (art. 173 Konstytucji RP), 

TK (art. 195 ust. 1 Konstytucji RP) oraz 
(art. 10 Konstytucji RP). 

4.4.2 Uchylenie przepisów wykonywanie kompetencji dot. stwierdzania 
przeszkody w sprawowaniu prezydenta 

Na mocy Nowelizacji uchylono przepisy stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w rozdziale 10 uTK. Zgodnie ze stanowiskiem 

w toku debaty parlamentarnej, derogacja wskazanych przepisów na celu 
ryzyka "przewrotu do wykluczenia w z brakiem 

w Konstytucji RP sposobu, w jaki sprawowania 
wobec tego w wyniku dokonanych zmian tryb przewidziany w art. 131 Konstytucji z 

ma dysfunkcjonalny. Nawet stwierdzenie wskazanej przeszkody nie 
w braku jakichkolwiek przepisów proceduralnych w uTK wykluczone (np. dokonane 

na podstawie Konstytucji RP), zdecydowanie negatywnie. 
Zwraca na to Biuro legislacyjne Senatu13

. 

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez KRS, "Konstytucja przekazuje w art. 131 do 
Konstytucyjnego sprawy stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu przez 

Prezydenta, nie kwestii proceduralnych w tym zakresie. Tryb w tego rodzaju 
sprawach, z uwagi na przedmiot oraz jego fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania 

powinien uregulowany w akcie prawnym rangi ustawowej, albowiem tylko w ten sposób 
zapewnione gwarancje proceduralne oraz 

W z 10 jako potencjalnie stosowania 
Konstytucyjnemu kompetencji za niezgodne zarówno z art. 131 

13 Zob.: UwagiBLSenatu z dnia 23 grudnia 2015 r ... , s. 3. 
14 Stanowisko Prezydium Krajowej Rady z dnia 23 grudnia 2015 r ... , s. 2. 



Konstytucji RP, jak i z art. 197 Konstytucji, z którego uregulowania trybu 
przed w tym trybu w sprawie stwierdzenia przeszkody w 

sprawowaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. od zdecydowanie 
negatywnie zamiar ustawodawcy który próbuje 

Konstytcuyjnego z ustawy zasadniczej. 

4.5 Zmiany na realizacji prawa do 

zmian w uTK przede wszystkim z perspektywy praw uczestników 
przed Konstytucyjnym. Wprowadzone zmiany do 

istotnego okresu moment od momentu uzyskania 
a w skrajnych przypadkach do w ogóle. W tym 

aspekcie z Nowelizacji: 

• rozszerzenie katalogu spraw, które rozpatrywane w 

• uzyskania 2/3 dla w 

• rozpatrywania wniosków oraz 

• wprowadzenie minimalnych terminów od momentu zawiadomienia 
o jej terminie. 

zmian z perspektywy konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do 
trzy elementy: 

• prawo do bezstronnego i tj. prawo 
przed 

• prawo do odpowiedniego procedury zgodnie z wymogami 
i 

• prawo do wyroku tj. prawo do uzyskania danej sprawy przez 

Wprowadzone zmiany w uTK przede wszystkim na prawa wnioskodawców i 
uczestników do rozpatrzenia ich sprawy w odpowiednio procedurze. Ten 
szczególny, formalny aspekt prawa do musi w odpowiednim 

przed Konstytucyjnym - takim, aby nie 
uzyskania orzeczenia w danej sprawie, ani nie go w sposób nieuzasadniony. Co 

procedura ta powinna tak aby z kategorii podmiotów do 
o zbadanie aktów normatywnych z przepisami nie co do 

realizacji tego prawa dyskryminowana. 

W tym zakresie prawo do z z art. 2 Konstytucji RP i 
instytucji publicznych, do których bez Konstytucyjny. Z zasady tej 

wywodzi zapewnienia, aby "przepisy tych instytucji 
w sposób ich rzetelne i sprawne Przepisy, których nie sprzyja 



lub instytucji ochronie praw konstytucyjnych, 
zarazem naruszenie tych praw, a tym samym uzasadnione jest ich uznanie za niezgodne z 

4.5.1 Zmiany 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 uTK w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 9 Nowelizacji, zmienione 
wymagania co do w poszczególnych typach spraw rozpatrywanych przez 
Konstytucyjny. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu: 

orzeka: 

1) w chyba ustawa stanowi inaczej; 

2) w 7 w sprawach: 

a) albo pytaniem prawnym, 

b) ustaw z umowami których ratyfikacja uprzedniej 
zgody w ustawie; 

3) w 3 w sprawach: 

a) nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej oraz 
wnioskowi podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji, 

b) 

Zgodnie z po pierwsze rozpatrywania jakichkolwiek 
spraw w S-osobowym, po drugie wprowadzono zgodnie z podstawowym 

w którym jest 

W toku prac parlamentarnych uwagi co do wprowadzonych kryteriów. Jak 
BL Senatu: "proponowane ustalenie (art. 44} nie opiera na jednolitym 

kryterium (podmiot przedmiot kontroli}, a ponadto prowadzi do 
skutku w postaci wymogu orzekania w co do z aktami przepisów 
prawa wydawanych przez centralne organy podczas gdy np. o ustaw z w 
razie pytaniem prawnym ma - na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a -

7 uwaga o braku a w konsekwencji -
- Jak natomiast TK w wyroku z dnia 9 czerwca 1998 r. 

(sygn. akt K 28/97) "W szczególnych, warunkach do kolizji prawa do z 
pod o równym lub nawet znaczeniu dla 

funkcjonowania lub rozwoju jednostki. obu norm konstytucyjnych 
za wprowadzeniem pewnych zakresu przedmiotowego prawa do 

Ograniczenia takie dopuszczalne w absolutnie zakresie, urzeczywistnienie danej 
konstytucyjnej nie jest w inny sposób. one warunki w ort. 31 ust. 

3 Konstytucji. one ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy konieczne w 

15 Tak TK w wyroku z 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03. Zob. m.in.: postanowienie TK z dnia 4 2006 
r., sygn. akt K 31/06 i wyrok TK z dnia 12 marca 2007 r., sygn. akt K 54/05 
16 Uwagi BL Senatu z dnia 23 grudnia 2015 r ... , s. 10. 



demokratycznym dla jego lub publicznego, dla ochrony 
zdrowia i publicznej albo i praw innych osób. Nie istoty 

tych i praw, które Nie sposób kryterium, które 
podmiotów przez RP w to jest, zgodnie z 

art. 191: 

• Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu, Prezesa Rady Ministrów, 50 
30 senatorów, Pierwszego Prezesa Prezesa Naczelnego 

Administracyjnego, Prokuratora Generalnego, Prezesa Izby Kontroli, Rzecznika Praw 
Obywatelskich, 

• Krajowej Rada 

• organów jednostek terytorialnego, 

• ogólnokrajowych organów zawodowych oraz ogólnokrajowych organizacji 
pracodawców i organizacji zawodowych, 

• i innych wyznaniowych, 

Jedynym adekwatnym kryterium co do kryterium 
wagi problemu prawnego rozpatrywanego przez w tym ulokowanie zakwestionowanego aktu w 
hierarchii aktów normatywnych. 

Ocena musi prowadzona z art. 44 ust. 3 uTK w nowym brzmieniu, zgodnie 
z którym "Orzekanie w wymaga co najmniej 13 
Znowelizowane przepisy uTK zatem, orzekanie w wymaga nie 9, jak 
dotychczas, lecz 13 Zmiana ta rodzi istotne ryzyko skompletowania w 
przypadku choroby czy zaistnienia ich W takiej sytuacji 
szczególnie dotkliwy brak wprowadzenia jakichkolwiek skutki 
ustanowionych w postaci do rozpatrzenia mniejszemu 

Oznacza to, uTK w brzmieniu nadanym nie przewiduje 
trybu dla wykonywania kompetencji przyznanej na podstawie art. 188 
Konstytucji RP, a co za tym idzie, w tym zakresie, uznana z z art. 197 
Konstytucji RP. 

Ponadto: 

• jako potencjalnie dysfunkcjonalne prowadzi do ograniczenia prawa do 
podmiotów wskazanych w art. 191 ust. 1 Konstytucji RP, a co za tym idzie jest sprzeczne z art. 45 
Konstytucji; 

• ograniczenie to za nieadekwatne i niekonieczne, a co za tym idzie testu 
stosowanego dla oceny jego z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; 

• kategorii podmiotów w uprawnienie do wniesienia wniosków bez 
zapewnienia trybu ich rozpoznania, stoi w z zaufania do 

z zasady demokratycznego prawnego ustanowionej wart. 2 Konstytucji RP. 



4.5.2 Wydawanie 2/3 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 99 ust. 1 uTK "Orzeczenia wydawane w 
2/3 przewidziane w tym przepisie stoi zarówno w 

z ogólnymi zasadami jak z art. 190 ust. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
"Orzeczenia Konstytucyjnego Brak o 
chodzi musi o tym, ze jest to a nie jakakolwiek inna. o tym po 
pierwsze zestawienie ze innych przepisów Konstytucji RP, które tam, gdzie wymagana jest 
kwalifikowana, o chodzi, tam gdzie tego nie o 

Identyczne stanowisko w tym zakresie BL Senatu, "w tych miejscach, w których 
ustrajodawca decyzji od uzyskania kwalifikowanej temu 
jednoznaczny wyraz w samej ustawy zasadniczej. ort. 90 ust. 2, 
ort. 98 ust. 3, ort. 113, ort. 121 ust. 3, ort. 122 ust. 5, ort. 125 ust. 2 czy ort. 145 ust. 2 Konstytucji. Dlatego 

za niedopuszczalne przez o której mowa 
w ort. 190 ust. 517

". mowa natomiast o ogólnych zasadach to w 
procedurze do na naradzie nie stosuje innej 

Wynika to z oczywistego to musi do wydania orzeczenia 
W sytuacji, w której to inna powstanie 

sytuacji patowej, to jest takiej, w której wymagana nie do wydania 
jednakowej zaistnienia takiej sytuacji za sprzeczna z 

konstytucyjnym prawem do (art. 45 Konstytucji RP) rozumianym jako prawo do uzyskania orzeczenia 
w danej sprawie. Jak bowiem wskazuje w orzecznictwie Konstytucyjnego, z prawem do 
zwrócenia do o rozpatrzenie sprawy nie tylko rozpatrzenia 
sprawy, ale orzeczenia co do niej18

. W tym formalnym aspekcie -z perspektywy prawa 
wnioskodawcy czy do uzyskania orzeczenia - jest jakiegokolwiek 
domniemania przepisów przedmiot Takie domniemanie 

jedynie w walidacyjnym, to jest w formalnego 
regulacji i nie ono prawa do uzyskania wyroku w 

w 

Dodatkowo zmiana w drodze ustawy koniecznej do orzekania przez 
o charakterze ustrojowym, poprzez progu 

do wydania orzeczenia i 
Zmiana taka, jako na 

i stanowi Co za tym idzie, tylko zmiana ustawy 
zasadniczej do Konstytucyjny wydaje swoje 
orzeczenia. 

art. 99 ust. 1 uTK w brzmieniu nadanym mu 

17 Uwagi BL Senatu z dnia 23 grudnia 2015 r ... , s. 4. 
18 Zob. P. Sarnecki, fi prawa i i 45 [w:] Konstytucja 
Rzeczypospolitej Po/skiej, Wydawnictwo Sejmowe s. 3. 



• pozostaje w z art. 190 ust 5 Konstytucji RP orzeczenia TK 

• pozostaje w z art. 45 Konstytucji RP, który przyznaje uczestnikom przed 
TK prawo do rozpatrzenia ich sprawy, przy czym, o ile nie negatywne procesu, 
przez rozpatrzenie jedynie wydanie orzeczenia co do istoty; 

• pozostaje w z art. 188 Konstytucji RP, który przyznaje 
Konstytucyjnemu do orzekania w typach spraw. Przyznanie tej 
kompetencji nie tylko TK do ich ale go do 

sprawy, która zostanie do niego 

• 

• 

- nawet - sytuacji patowej w orzecznictwie TK nie 
akceptowalny w zasady demokratycznego prawnego; 

narusza z art. 173 Konstytucji RP, 
wykonywanie sprawowanej przez niego funkcji, jak 
z art. 10 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim zasada ta wymaga poszczególnych 

która wymaga istnienia sprawnego systemu kontroli ustaw. 

4.5.3 rozpatrywania wniosków 

Zgodnie z dodanym art. 80 ust. 2 uTK, "Terminy rozpraw albo nie jawnych, na których 
rozpoznawane wnioski, wyznaczane spraw do Przepis ten, 
pozornie wprowadza powszechnie w regulacjach procesowych, nosi liczne 
mankamenty, które stwierdzeniu, pozostaje on w z przepisami Konstytucji 
RP: 

• przepis ten jako bezwarunkowy- on wobec tego od 
zasady, co nie ma miejsca w innej regulacji procesowej. W praktyce orzeczniczej 
liczne sytuacje, w których ustalenie innej rozpatrywania spraw z 
ich jest uzasadnione ze ekonomiki procesowej (w przypadku 

spraw przedmiotowo), jak merytorycznie (w przypadku spraw szczególnie 
lub priorytetowych ex lege, jak to ma miejsce w przypadku oceny z 

konstytucja ustawy na której na zgodnie z art. 224 ust. 2 Konstytucji 
RP jedynie 2 

• jednak nawet przepis ten nie ma charakteru bezwarunkowego, o czym 
wypowiedzi przedstawiane w toku prac nad to ze na 

charakter tego przepisu musi jego Przepis ten 
wskazuje sprawy rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych i na rozprawach, nie 
jednak, czy ich rozpatrywania wspólnie, czy osobno dla obu rodzajów 

• przepis ten nie sytuacji, w których dana sprawa z obiektywnych przyczyn 
"spadnie z wokandy"- jedynym zgodnym z literalnym brzmieniem art. 99 uTK 
ustalenie dla niej pierwszego terminu po ustaniu przyczyny, dla której przeprowadzenie 



posiedzenia w terminie wyznaczonym nie Takie 
jednak na bieg innych spraw. problem jest przez 

wyznaczania terminów rozpraw w sprawach rozpatrywanych w 
na 6 (lub 3 przed wyznaczonym terminem. 

Przepis ten w sposób nieuzasadniony ingeruje w i bez 
na efektywnego wykonywania przez niego swoich kompetencji. Wskazuje na to KRS w swoim 
stanowisku, na wyznaczaniu przez Prezesa 
Konstytucyjnego terminów rozpraw albo niejawnych 
pozbawia Prezesa instrumentu racjonalne i efektywne kierowanie pracami 

Konstytucyjnego" 19 W sposób doprowadzi on do nieuzasadnionej 
Jako taki: 

• godzi w Konstytucyjnego z art. 173 Konstytucji RP; 

• narusza (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) która powinna za 
wyznaczeniem terminów rozpraw w sposób adekwatny do charakteru danej sprawy, a 

traktowania spraw pilnych lub priorytetowych priorytetowo co jest uzasadnione w 
w przypadkach, w których czasu negatywne skutki 

regulacji niezgodnej z RP; 

• w konsekwencji narusza prawo do w 

4.5.4 terminów oczekiwania na 

W wyniku zmian dokonanych w art. 87 uTK minimalne okresy, które 
termin, na który wyznaczana jest rozprawa od momentu zawiadomienia o nim uczestników 
Zgodnie z art. 87 uTK w brzmieniu ustalonym na mocy nowelizacji "Rozprawa nie 

po 3 od dnia uczestnikom zawiadomienia o jej terminie, a dla 
spraw orzekanych w po 6 przy czym termin ten skrócony 
-ale tylko o i tylko w sprawach: 

• na podstawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

• w których skarga lub pytanie prawne naruszenia praw i 
i obywatela zawartych w rozdziale 11 Konstytucji; 

• w których kontroli przepisy regulaminu Sejmu lub regulaminu Senatu."; 

fakt, drugi ze wskazanych przypadków nie traktowany jako albowiem 
naruszenia praw i i obywatela zawartych w rozdziale 11 Konstytucji jest 
warunkiem wniesienia skargi konstytucyjnej, to uznane za 
naruszenie prawa do jako rozpoznanie sprawy bez nieuzasadnionej Tak 

uwagi przez KRS, która ,,Projektodawca nie 
wprowadzenia znacznie przewidziane w ustawie (trzy i 

terminów, jakie zawiadomieniem uczestnika o terminie rozprawy a 

19 Stanowisko Prezydium Krajowej Rady z dnia 23 grudnia 2015 r. .. , s. 2. 



terminem wyznaczonej rozprawy. Zmiana ta do 
prowadzonych przed co negatywne skutki dla funkcjonowania 

i ochrony praw obywatelskich"20
• 

W konsekwencji za art. 45 Konstytucji RP. 

4.6 Inne zmiany wprowadzone 

4.6.1 Wymagane quorum i dla Zgromadzenia Ogólnego 

Zgodnie z art. 10 ust. l uTK w brzmieniu nadanym mu przez art. l pkt 3 Nowelizacji, "Zgromadzenie Ogólne 
podejmuje 2/3 w co najmniej 13 w tym Prezesa 
lub Wiceprezesa chyba ustawa stanowi inaczej". W toku prac legislacyjnych wskazywano, 
"regulacja wprowadzana w art. 1 pkt 3 nie przewiduje wobec czego 
Zgromadzenie Ogólne -jak to wspomniano nie zdolne do 
podejmowania w tych sprawach, które do jego np. uchwalenia 
regulaminu (jego zmian), uchwalenia projektu dochodów i wydatków 
takie istotnie godzi w jako ustawodawcy zapewnienia 

sprawnej organizacji Jako taki przepis ten pozostaje w z: 

• art. 173 Konstytucji RP Konstytucyjnego w zw. z 
art. 197 Konstytucji RP do w ustawie organizacji 

• a w konsekwencji, godzi w 
z art. 10 Konstytucji RP. 

W w przypadku w sprawie 
z W sprawach tego typu jeden z z natury rzeczy podlega a 

nie ze na ewentualne relacje osobiste 
kolejnych. Oznacza to, uzyskanie 13-osobowego quorum w tych sprawach 

4.6.2 do egzaminów przez pracowników biura TK 

Na mocy Nowelizacji uchylony art. 125 uTK, zgodnie z którym pracownicy biura prawnego TK po 
przepracowaniu 5 lat na swoim stanowisku mogli do egzaminu W pierwotnym 
brzmieniu projektu za nie jednak zgodnie z art. 3 
Nowelizacji, wprowadzono zgodnie z "Osoby zatrudnione na stanowisku, o którym mowa w 
art. 124 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, które do dnia w niniejszej ustawy na 
tym stanowisku co najmniej 5 lat, do egzaminu w terminie 36 od 
dnia w niniejszej ustawy" wobec tego przepis ten jedynie 
reguluje osób zatrudnionych w charakterze pracowników biura prawnego: 

20 Stanowisko Prezydium Krajowej Rady z dnia 23 grudnia 2015 r ... , s. 2. 
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• nie reguluje on w sposób sytuacji pracowników, którym do uzyskania ustawowych S lat 
brakuje niewiele czasu, w tym w takich, którym brakuje mniej 36 (nawet 
pomniejszone o okres dla do samego egzaminu); 

• w konsekwencji przepis ten godzi w ochrony interesów w toku wskazanej 
grupy pracowników - im do egzaminu, a co za tym idzie jest 
sprzeczny z art. 2 konstytucji RP; 

Derogacja art. 125 uTK na zakres dwóch grup pracowników biura prawnego 

• takich, którzy przepracowali 5 lat na stanowiskach ustalonych zgodnie z art. 124 ust. 2 uTK oraz 

• takich, którzy jeszcze nie wymaganego S-letniego wymaganego do do 
egzaminu 

Wprowadzony przepis reguluje jedynie tej pierwszej kategorii osób. jednak 
pracowników biura prawnego tacy, którym do wymaganego okresu 

niewiele czasu, i którzy przygotowania do egzaminu Skoro 
wprowadzony termin na do egzaminu przez pracowników, którzy 
uzyskali S-letni to podobny termin powinien przewidziany dla pracowników, którym 
wspomniany termin jeszcze nie 

Oznacza to, przepis ten nie zabezpiecza w sposób interesów w toku pracowników biura 
prawnego a rzecz zabezpiecza jedynie interesy tych pracowników. 
przy tym wprowadzone nie uznane za w sposób uzasadnione. 
Godzi. to w interesy w toku wskazanej grupy pracowników którzy mogli na to, praca na 
zajmowanym stanowisku w czasie im awans zawodowy. W orzecznictwie 
wskazuje "ochrona interesów w toku mo charokter szczególnie kategoryczny: 1} kiedy ustawodawca 

ramy czasowe, w których jednostka 
te nie zmienione; 2) jest w czasie na kolejne etapy; 3) 
faktycznie Warunki te za w niniejszym przypadku. 

Omawiany przepis budzi dodatkowe w art. 124 ust. 2 uTK, zgodnie z którym "Wykaz 
stanowisk, na których zatrudnione osoby do prawnej oraz wymagania 
kwalifikacyjne z zajmowaniem tych stanowisk w drodze wydanego na 
wniosek szefa Biura i po opinii Zgromadzenia Ogólnego, Prezes W wykonaniu tego 
przepisu Prezes nr 1 /2015 z dnia 16 2015 r. w sprawie wykazu 
stanowisk w prawnej Konstytucyjnego oraz kwalifikacyjnych 

z zajmowaniem tych stanowisk. W konsekwencji to do sytuacji, w której o 
osób - pierwotnie zatrudnionych na stanowiskach spoza wskazanego a 
przeniesionych na stanowiska w biurze prawnym - o utracie prawa do do egzaminu 

akt prawa w postaci Prezesa 

dr hab. prof. UW Marcin Matczak 

22 Zob. wyrok TK z z dnia 25 listopada 1997 r., sygn. akt K 26/97. 


