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1. Małgorzata Kidawa- Błońska o wyborze 
sędziów TK 

12.11.2015 

Małgorzata Kidawa- Błońska w rozmowie w Moniką Olejnik w Radiu ZET mówiła o wyborze sędziów 
do Trybunału Konstytucyjnego. 

Wypowiedź: Zostali wybrani sędziowie (TK), którzy mogą, powinni już, trzech powinno już 
objąć swój urząd, dlatego że 6 listopada skończyła się kadencja poprzednich. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Na ostatnim posiedzeniu Sejmu VII kadencji z dnia 8 października 2015 według nowej 

ustawy o TK zostali wybrani nowi sędziowie, którzy kończą swoją kadencję 6 listopada (dr. hab. Maria 

Gintowt-Jaśkowicz, Wojciech Hermeliński i Marek Kotlinowski) oraz w grudniu (prof. Zbigniew Cieślak i 

prof. Teresa Liszcz): prof. Roman Hausner, prof. Andrzej Jakubecki, dr. hab. Krzysztof Ślebzak, prof. 

Bronisław Sitka, prof. Andrzej Sokal.  

 

Art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że po wybraniu przez Sejm sędziego 

składa on wobec Prezydenta ślubowanie. Ust. 2 wskazuje, że odmowa złożenia ślubowania jest 

równoznaczna z tym, że sędzia-elekt zrzeka się stanowiska. Wynika z tego, że ślubowanie sędziego 

Trybunału jest konieczne do rozpoczęcia pracy w TK.  

http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Artykuly/Malgorzata-Kidawa-Blonska-u-Moniki-Olejnik-00014331
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=listaglos&IdDnia=1474
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064
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2.Trybunał Konstytucyjny – czy może 
pracować? 

W związku z zakończeniem kadencji przez 3 sędziów Trybunału - 13.11.2015 

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło oraz były minister 
sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska – pan Jarosław Gowin był gościem Moniki Olejnik w Radiu 
ZET. Wśród tematów rozmowy pojawiła się kwestia kryzysu nominacyjnego w Trybunale 
Konstytucyjnym. Czy wobec braku odebrania nominacji przez trzech sędziów od Prezydenta RP 
Trybunał może pracować? 

Wypowiedź: Nie ma pełnego składu [Trybunału Konstytucyjnego], co nie znaczy, że Trybunał 
nie może działać. 

 
Prawda 
 
Uzasadnienie:  W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów (zgodnie z art. 17 ust. 

1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym). 6 listopada 2015 r. 3 sędziów 
Trybunału zakończyło swoją kadencję, (kolejnych dwóch zakończy ją 2 i 8 grudnia 2015 r.), a nowo 
wybrani sędziowie formalnie powoływani są przez Prezydenta RP odbierając od niego nominacje na to 
stanowisko, po wyborze ich przez Sejm RP. 
 
Sejm 8 października 2015 r. dokonał wyboru kolejnych 5 sędziów Trybunału. Do dnia dzisiejszego nie 
odebrali oni jednak nominacji z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jednakże art. 44 ust. 3 ww. ustawy 
określa, że do orzekania w pełnym składzie wymagany jest udział co najmniej 9 sędziów. Formalnie 
rzecz ujmując w aktualnym stanie osobowym Trybunał mógłby orzekać w sprawach z art. 44 ust. 1 pkt 
1 ww. ustawy, czyli nawet w pełnym składzie. 

  

http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Artykuly/Jaroslaw-Gowin-u-Moniki-Olejnik-00014402
http://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Artykuly/Jaroslaw-Gowin-u-Moniki-Olejnik-00014402
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci-trybunalskie/foto-galeria-uroczystosci-spotkania-wyklady/art/8684-zakonczenie-kadencji-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PorzadekObrad.xsp
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3. Andrzej Rzepliński o kryzysie nominacyjnym 
w TK 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego w rozmowie z Konradem Piaseckim - 20.11.2015 

Profesor Andrzej Rzepliński był gościem Konrada Piaseckiego w programie „Piaskiem po oczach” na 
antenie TVN24. Sędzia TK wypowiedział się na temat panującego kryzysu wokół polskiego sądu 
konstytucyjnego. 

Wypowiedź: Najmłodszy stażem [sędzia TK] ma 3 lata, a większość ma 6, Ja mam 8 lat. 

 
Manipulacja   
 
Uzasadnienie: Zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie 

rozpoczęli swoje kadencje w następujących terminach: 

 Prof. Leon Kieres – 23.07.2012 

 Prof. Andrzej Wróbel – 29.05.2011 

 Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – 05.01.2011 

 Prof. Marek Zubik – 03.12.2010 

 Prof. Piotr Tuleja – 03.12.2010 

 Stanisław Rymar – 03.12.2010 

 Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – 06.05.2010 

 Prof. Stanisław Biernat – 26.06.2008 

 Prof. Andrzej Rzepliński – 19.12.2007 

 Prof. Mirosław Granat – 27.04.2007 

 Prof. Teresa Liszcz – 08.12.2006 

 Prof. Zbigniew Cieślak – 02.12.2006 
 
Rzeczywiście sędzią o najkrótszym 3-letnim stażu jest prof. Leon Kieres. Profesor Andrzej Rzepliński 
zakończy wkrótce 8 rok swojej pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Jednak najwięcej sędziów może 
pochwalić się 5-letnim stażem w sądzie konstytucyjnym. 

 

Wypowiedź: Zostałem wybrany przez Sejm 18 grudnia 2007 roku i tego dnia upływała kadencja 
mojego poprzednika prof. Ciemniewskiego, a urząd sędziego, mogłem rozpocząć wykonywanie 
tego urzędu 14 stycznia [2008 roku] kiedy prezydent Lech Kaczyński zorganizował akt 
ślubowania. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: W dniu 18 grudnia 2007 roku w trakcie 4. posiedzenia sejmu VI kadencji 

podjęto uchwałę w sprawie wyboru prof. Andrzeja Rzeplińskiego na sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego. Następnie 14 stycznia 2008 roku odbyła się uroczystość zaprzysiężenia. 

 

Wypowiedź: Trybunał Konstytucyjny na rozprawie 3 grudnia będzie rozstrzygał m.in. tę kwestię 
[zgodność ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym z Konstytucją]. 
Grupa posłów przedłożyła [wniosek] 7 listopada. 
 

Manipulacja   
 
Uzasadnienie: Termin rozprawy faktycznie został wyznaczony na 3 grudnia 2015 roku, ale posłowie 

przedłożyli wniosek w dniu 17 listopada. 

http://www.tvn24.pl/piaskiem-po-oczach,31,m/prof-andrzej-rzeplinski-w-piaskiem-po-oczach,596322.html
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/tabela-kadencji-sedziow/
http://www.sejm.gov.pl/prace/2007r/pos004z.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/26.htm
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci-trybunalskie/foto-galeria-uroczystosci-spotkania-wyklady/art/6427-14-stycznia-2008-roku-uroczytosc-zaprzysiezenia-sedziego-tk-prof-andrzeja-rzeplinskiego/
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wokanda/art/8710-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
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Wypowiedź: Prezes węgierskiego sądu [konstytucyjnego] został wybrany za czasów rządów 
socjal-liberalnych, został wybrany na prezesa za czasów rządów partii Fides. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Dr Barnabás Lenkovics został wybrany na sędziego węgierskiego Trybunału 

Konstytucyjnego w marcu 2007 roku, natomiast jego prezesem został wybrany w dniu 1 grudnia 2014 
roku. W tym czasie na Węgrzech rządziła odpowiednio koalicja Węgierskiej Partii Socjalistycznej 
(MSZP) i Związku Wolnych Demokratów (SzDSz) w latach 2002-2008 oraz Fideszu i Chrześcijańsko- 
-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) od 2010 roku.   

 

Wypowiedź: W konstytucji [Węgier] uchwalonej przez partię Fides wydłużony został czas 
kadencji sędziego [sądu konstytucyjnego] z 9 do 12 lat i jest powiedziane, że parlament 
wybiera na prezesa sędziego do końca jego kadencji. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Obecnie sędziowie sądu konstytucyjnego na Węgrzech są wybierani na 12 lat i 

spośród nich parlament wybiera jednego sędziego na prezesa do końca kadencji na podstawie art. 24 
ust. 8 konstytucji w rozdziale zatytułowanym “Państwo”. Według wcześniejszych regulacji sędziowie 
byli wybierani na 9 lat. 

 

Wypowiedź: Trybunał Konstytucyjny Węgier nie może kontrolować przepisów dotyczących 
prawa finansowego, w tym zakresie został osłabiony. 
 

Fałsz   
 
Uzasadnienie: Zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego Węgier podjęte w 2010 roku 

doprowadziły do ograniczeń w zakresie spraw okołobudżetowych. Nie uniemożliwiają one jednak 
orzekania o ich zgodności z konstytucją, a powodują jedynie brak możliwości doprowadzenia do ich 
unieważnienia, o ile nie łamią podstawowych praw człowieka. 
Zgodnie z art. 37 ust. 4 węgierskiej konstytucji: 
 
“Tak długo jak zadłużenie państwa jest wyższe niż połowa produktu krajowego brutto, Trybunał 
Konstytucyjny, w ramach uprawnień określonych w art. 24 ust. 2 pkt b)–e), może orzekać o zgodności 
ustaw dotyczących: centralnego budżetu państwa i jego wykonania, podatków państwowych, 
świadczeń socjalnych, opłat, ceł, centralnych decyzji określających podatki lokalne wyłącznie z 
zawartymi w Ustawie Zasadniczej: prawem do życia i ludzkiej godności, prawem do ochrony danych 
osobowych, prawem do wolności myśli, sumienia i wyznania oraz z prawami związanymi z 
obywatelstwem węgierskim; w przypadku stwierdzenia naruszenia wymienionych praw Trybunał 
Konstytucyjny może unieważnić powyższe ustawy. Trybunał Konstytucyjny, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, może również unieważnić określone powyżej przedmiotowo ustawy, jeśli w trakcie ich 
uchwalania lub ogłaszania nie zostały spełnione wymogi przewidziane Ustawą Zasadniczą”. 

 

Wypowiedź: W Kazachstanie żeby wyrzucić sędziów którzy się nie podobali Nazarbajewowi 
[prezydentowi Kazachstanu] nazwa sądu została zmieniona z sądu konstytucyjnego republiki 
na radę konstytucyjną republiki, to była podstawa do wyrzucenia całego składu. 
 

Manipulacja   
 
Uzasadnienie: Wraz z wprowadzeniem nowej Konstytucji Kazachstanu w 1995 r. tamtejszy Sąd 

Konstytucyjny przekształcił się w Radę Konstytucyjną Republiki Kazachstanu, w której 3 na 7 
członków bezpośrednio wybiera Prezydent Kazachstanu. Bez wątpienia taka zmiana była 

http://www.mkab.hu/members/president
http://www.parlament.hu/en/web/house-of-the-national-assembly/election-of-the-members-of-parliament
http://www.alkotmanybirosag.hu/rules/fundamental-law
http://www.mkab.hu/rules/act-on-the-cc
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-11-17/wegry-prawica-ogranicza-kompetencje-trybunalu-konstytucyjnego
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html#mozTocId167378
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1998/kazakhstan
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1998/kazakhstan
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podyktowana umacniającą się w tym czasie rolą Prezydenta Republiki Kazachstanu, którą 
przypieczętowała właśnie nowa Konstytucja – tak argumentuje A. Bisztyga w Pozycja ustrojowa, 
organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego, Nr 2 (18)/2014. Autor ten zwraca również uwagę, że Radę Konstytucyjną trudno 
wskazać jako kontynuatora działań Sądu Konstytucyjnego, gdyż brak związku i ciągłości między tymi 
organami. Podkreśla jednak, że jest możliwość upatrywania pewnych elementów wspólnych, 
chociażby w części zadań Rady Konstytucyjnej, chociaż są one realizowane na innych zasadach niż w 
Sądzie Konstytucyjnym. 
Faktycznie nowi członkowie Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu pojawili się już na początku 
1996 r. (1,2,3,4,5,6,7), jednak trzeba pamiętać, że zgodnie z uchwaloną Konstytucją – jak wyżej 
wskazano – z nominacji Prezydenta było jedynie 3 członków (w tym Przewodniczący), natomiast 
przekształceniu uległ cały konstytucyjny organ – a nie jedynie jego nazwa. 

 

Wypowiedź: Trybunał [Konstytucyjny] orzeka tylko w zakresie zaskarżenia. 
 

Prawda  
 
Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym, art. 50 ust. 1 tego aktu prawnego stanowi, że “Trybunał, orzekając, jest związany 
zakresem zaskarżenia wskazanym we wniosku, pytaniu prawnym lub skardze konstytucyjnej”. 

  

http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk18/03.pdf
http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk18/03.pdf
http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk18/03.pdf
http://ksrk.gov.kz/eng/sosks/predsos/?cid=0&rid=238
http://ksrk.gov.kz/eng/sosks/predsos/?cid=0&rid=246
http://ksrk.gov.kz/eng/sosks/predsos/?cid=0&rid=244
http://ksrk.gov.kz/eng/sosks/predsos/?cid=0&rid=242
http://ksrk.gov.kz/eng/sosks/predsos/?cid=0&rid=239
http://ksrk.gov.kz/eng/sosks/predsos/?cid=0&rid=251
http://ksrk.gov.kz/eng/sosks/predsos/?cid=0&rid=247
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1590_u.htm
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4. Sławomir Neumann – przewodniczący klubu 
PO o Trybunale Konstytucyjnym 

27.11.2015 

Przewodniczący KP PO był gościem Justyny Dobrosz-Oracz w programie „Polityka przy kawie” na 
antenie TVP1. Głównym tematem rozmowy stała się kwestia kryzysu nominacyjnego wokół Trybunału 
Konstytucyjnego. 

Wypowiedź: W Polsce mamy dwie instytucje, które chronią Konstytucję. Strażnikiem 

Konstytucji powinien być prezydent. (…) Drugim jest Trybunał Konstytucyjny. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Polska ustawa zasadnicza w art. 126 ust. 2 stanowi, że to “Prezydent 

Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…)”. W kompetencjach Trybunału 
Konstytucyjnego leży za to (zgodnie z art. 188 i 189 Konstytucji RP): orzekanie w sprawach zgodności 
ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją; zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; zgodności 
przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi 
umowami międzynarodowymi i ustawami; zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 
politycznych; skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1. oraz rozstrzyganie sporów 
kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Do tych właściwości 
zaliczyć należy również uznawanie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej (art. 131 ust. 1 Konstytucji). 
 
W orzeczeniu Kpt 2/08 (OTK-A 2009, nr 5, poz. 78) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w przepisie 
art. 126 ust. 2 Konstytucji RP określone są zadania, a nie kompetencje Prezydenta. Oczywiście 
muszą one być realizowane zgodnie z ust. 3 tego artykułu stanowiącym, że zadania te wykonuje “w 
zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach”. Choć Trybunał uznaje, że “Prezydent 
Rzeczypospolitej, czuwając nad przestrzeganiem Konstytucji, samodzielnie interpretuje i stosuje jej 
postanowienia w ramach i przy wykonywaniu zadań własnych, określonych konstytucyjnie lub 
ustawowo”. Dodatkowo jako jedyny organ w państwie ma możliwość zainicjowania prewencyjnej 
kontroli norm przepisów ustawy. Czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji jest więc troską o to, by 
“przez nikogo nie doznawały uszczerbku (naruszenia) przepisy Konstytucji” (Sarnecki P.,Komentarz 
do art.126 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 
do przepisów., Zakamycze 2000) 
 
Wymienione powyżej konstytucyjne zadania Trybunału Konstytucyjnego doprecyzowuje Ustawa z dnia 
25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Takie zarysowanie właściwości działań Trybunału 
Konstytucyjnego może implikować jego różnorodne scharakteryzowanie w całym kontekście jego 
pozycji ustrojowej. Sam Trybunał w orzeczeniu z 24 września 1996 r. (sygn. K 13/95, OTK ZU nr 
4/1996) określił się jako “ustawodawca negatywny”, którego kompetencje ograniczają się do orzekania 
o niekonstytucyjności określonego przepisu (nie jest “ustawodawcą pozytywny” – nie stanowi prawa, 
jest zgodnie z polską Konstytucją jednym z organów władzy sądowniczej). 
 
Usytuowanie jednak Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika Konstytucji przyjmowane jest w 
literaturze, gdyż powyższe kompetencje powinny w głównej mierze przemawiać za ochroną 
podstawowych wartości konstytucyjnych, a główna kompetencja Trybunału – kontrola konstytucyjności 
norm prawa – jest jedynie środkiem do tego celu (tak M. Tarasek,Trybunał Konstytucyjny a kontrola 
zaniechań legislacyjnych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 1 (17)/2014). Kwestie te podnosili 
również – P. Tuleja, Trybunał Konstytucyjny – negatywny ustawodawca czy strażnik Konstytucji, 
[w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa 
dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, pod red. Wawrzyniak J., Laskowska, Warszawa 2009 oraz A. 
Deryng,Trybunał Konstytucyjny jako organ władzy sądowniczej w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu 
Aadministracji AJD w Częstochowie, 2(10) 2014. 

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/polityka-przy-kawie/wideo/27112015/22540336
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/trybunal-konstytucyjny-w-polsce/prewencyjna-kontrola-norm/
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/trybunal-konstytucyjny-w-polsce/prewencyjna-kontrola-norm/
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk17/11.pdf
http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk17/11.pdf
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Wypowiedź: Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar w środę wybrać nowych pięciu sędziów 
[Trybunału Konstytucyjnego] na podstawie tej ustawy z którą się nie zgadzają, z czerwca, bo 
przecież ta dzisiaj działa. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym została ogłoszona w Dzienniku 

Ustaw 20 listopada i wchodzi w życie po upływie czternastego dnia od jej ogłoszenia tj. 5 grudnia. 
Prawo i Sprawiedliwość planuje wybrać sędziów 2 grudnia, a więc nowelizacja ustawy nie będzie 
jeszcze obowiązywała. 

 

Wypowiedź: Nie wiemy jaki będzie skład orzekający [Trybunału Konstytucyjnego] 3 grudnia [na 
dzień 27.11.2015]. 
 

Fałsz   
 
Uzasadnienie: Wypowiedź Sławomira Neumanna pada w odpowiedzi na pytanie o to, czy prezes 

Trybunału Konstytucyjnego powinien brać udział w rozpoznaniu wniosku, biorąc pod uwagę jego 
uczestnictwo w pracach nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
Zgodnie z komunikatem opublikowanym 25.11.2015 r. na stronie internetowej Trybunału 
Konstytucyjnego do rozpoznania wniosku dojdzie w pełnym składzie TK, a rozprawie przewodniczył 
będzie prezes Andrzej Rzepliński. 

  

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1928/1
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-przed/art/8726-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
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5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

26.11.2015 

3 grudnia 2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekał w przedmiocie zgodności z Konstytucją ustawy z 
dnia 25 czerwca 2015r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze przed wyrokiem na temat wyboru 
sędziów TK wypowiadali się Katarzyna Lubnauer i Ryszard Petru, obie te wypowiedzi w dużej mierze 
odnoszą się do głównych tez wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

 

Ryszard Petru 

Wypowiedź: Platforma nagięła prawo i powołała pięciu członków trybunału. Powinni powołać 

trzech. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Sejm VII kadencji przegłosował nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, co 

pozwoliło mu na wybór pięciu członków Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo, że tylko kadencja 3 
wygasała w trakcie ówczesnej kadencji Sejmu, a kadencje dwóch pozostałych wygasały odpowiednio 
2 i 8 grudnia 2015r, a więc już po wyborach parlamentarnych i rozpoczęciu VIII kadencji Sejmu. 
Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z 3 grudnia 2015r. w przedmiocie zgodności z Konstytucją 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. że art 137 danej ustawy „w zakresie, w jakim dotyczy sędziów 
Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r., jest zgodny z art. 194 ust. 1 
Konstytucji” oraz, że „w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 
odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r., jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.” A więc należy 

uznać za prawdę wypowiedź Ryszarda Petru ponieważ głosami Platformy Obywatelskiej w 
poprzedniej kadencji Sejmu zostało wybranych 2 sędziów, którzy powinni zostać wybrani w następnej 
kadencji Sejmu. 

 

Katarzyna Lubnauer 

Wypowiedź: Sędziowie TK powinni zacząć pracę w listopadzie, nie zaczęli tylko dlatego, że 
Prezydent Duda nie odebrał od nich ślubowania. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: 7 listopada powinni zacząć pracę trzej sędziowie wybrani przez Sejm na ostatnim 

posiedzeniu Sejmu VII kadencji z dnia 8 października 2015. Jednak pomimo tego, że formalnie są oni 
sędziami TK, a ich kadencja już się zaczęła to brak złożenia ślubowania nie pozwala im na branie 
udziału w pracach tego organu. 
 
Art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że po wybraniu przez Sejm sędziego 
składa on wobec Prezydenta ślubowanie. Ust. 2 wskazuje, że odmowa złożenia ślubowania jest 
równoznaczna z tym, że nowy sędzia zrzeka się stanowiska. Wynika z tego, że ślubowanie sędziego 
Trybunału jest konieczne do rozpoczęcia pracy w TK. 
 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015r. w jednej z tez stwierdza, że „Art. 21 
ust. 1(regulujący złożenie ślubowania przez sędziego TK) ustawy powołanej w punkcie 1(ustawy o 
TK), rozumiany w sposób inny, niż przewidujący obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, 
jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji.” A więc Prezydent Andrzej Duda miał obowiązek 

przyjąć ślubowanie od sędziów powołanych na miejsce sędziów których kadencja już się skończyła. 
  

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/A2F2CB8309D6D12FC1257F090049000E/%24File/02_a_ksiazka.pdf
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D1F55C1257F01004844EA/%24File/01_ksiazka_d_bis.pdf
http://demagog.org.pl/politycy/ryszard-petru/
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/699F4137C13BF1E7C1257BB1004B2874/%24File/1590.pdf
http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki/art/8748-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
http://demagog.org.pl/politycy/katarzyna-lubnauer/
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=listaglos&IdDnia=1474
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064
http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki/art/8748-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
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6. Adam Bodnar w Salonie politycznym Trójki 

30.11.2015 

O swojej pozycji w sporze o Trybunał Konstytucyjny mówił w Salonie politycznym „Trójki” Rzecznik 
Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar 

Wypowiedź: Trzy czwarte spraw, które trafiają do Trybunału, to są skargi konstytucyjne. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym odbywa się na podstawie 

wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej. 
Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną posiada każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa 
zostały naruszone (art.79 KRP). Sposób składania skargi określa ustawa z 25 czerwca 2015 r. o 
Trybunale Konstytucyjnym. 
Według opracowania „Dynamika liczby spraw w Trybunale Konstytucyjnym w latach 1988-2014” 
skargi konstytucyjne stanowią większość spraw wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego. W roku 
2014 wpłynęło do TK 375 skarg konstytucyjnych, co stanowi 71% wszystkich spraw. Od czasu 
uchwalenia Konstytucji w 1997 roku skargi konstytucyjne stanowiły 68% wszystkich spraw, które 
wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego. 

    Rok        Wpływ spraw ogółem     Skargi konstytucyjne   Procent    

2014 530 375 71% 

2013 480 331 69% 

2012 486 320 66% 

2011 487 358 74% 

2010 455 351 77% 

2009 440 321 73% 

2008 598 405 68% 

2007 484 309 64% 

2006 400 294 74% 

2005 366 220 60% 

2004 340 224 66% 

2003 304 210 69% 

2002 349 195 56% 

2001 302 181 60% 

2000 291 200 69% 

1999 259 185 71% 

1998 237 168 71% 

 

  

http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/1550831,Rzecznik-Praw-Obywatelskich-aby-Trybunal-Konstytucyjny-mogl-dobrze-funkcjonowac-musi-byc-stabilny-i-niezalezny
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001064
https://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/ds.pdf
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7. Marszałek Senatu w Polityce przy kawie 

01.12.2015 

Stanisław Karczewski Marszałek Senatu był gościem programu Polityka przy kawie w TVP Info. 

Wypowiedź: PO zmieniło również zakres badania spraw przez TK i możliwość wnikania na 
system prawny w Polsce. 
 

Fałsz   
 
Uzasadnienie: Pomiędzy ustawami o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 a 2015 roku nie 

wprowadzono zmian odnośnie zakresu badania spraw (jak i wnikania w system prawny w Polsce. 
Artykuł 2 w obu ustawach wylicza sprawy jakimi zajmuje się TK, obecna ustawa nie wprowadziła 
żadnych zmian w tej materii. Zmiany głównie sprowadzają się do procedur postępowania przed TK, 
spowodowanych przez ciągle rosnącą liczbę spraw. 
  

http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci-trybunalskie/foto-galeria-uroczystosci-spotkania-wyklady/art/8499-nowa-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci-trybunalskie/foto-galeria-uroczystosci-spotkania-wyklady/art/8499-nowa-ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
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8. Krzysztof Szczerski o paraliżowaniu działań 
przy TK za rządów PO 

09.12.2015 

 

Wypowiedź:  PO zmieniło ustawę po to, żeby pięćdziesięciu posłów PiS bez prezydium Sejmu 
nie mogło zgłosić swojego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Zablokowali możliwość 
opozycji zgłoszenia kandydatów, bo musiało być prezydium, w którym większość miała 
koalicja rządząca, i pięćdziesięciu posłów. 
 

Prawda 
 
Uzasadnienie: Wedle ustawy  o Trybunale Konstytucyjnym, uchwalonej dnia 25.06.2015 r. : 
„Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału, przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co 
najmniej 50 posłów”. 
 
Zgodnie z art. 30 Regulaminu Sejmu RP : „Wnioski w sprawie wyboru lub powołania przez Sejm 
poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 26 i 29 mogą zgłaszać Marszałek 
Sejmu albo co najmniej 35 posłów, z tym że na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego - 
Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów(..)” 
 
Mamy zatem znaczące rozróżnienie między spójnikiem „albo” i „oraz”. W przypadku Regulaminu 
Sejmu – zgodnie z art.30 – kandydatury mogą zgłaszać niezależnie od siebie: grupa co najmniej 50 
posłów, Prezydium Sejmu. W przypadku uchwalonej przez PO ustawy musi to być decyzja Prezydium 
Sejmu i jednocześnie grupy co najmniej 50 posłów. Jest to zmiana w stosunku do wcześniej 
obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 
 
W czasie odpowiadającym wyborowi sędziów Trybunału Konstytucyjnego  (październik 2015) 
większość w Prezydium Sejmu miała koalicja rządząca – Marszałek Sejmu (PO) + 1 wicemarszałek 
(PO) + 1 wicemarszałek (PSL). 

  

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1590_u.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/page/prezydium_sejmu
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9. Patryk Jaki w TVP Info 

03.12.2015 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki w wywiadzie dla TVP Info opisywał 
obecną sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. 

Wypowiedź: Trybunał Konstytucyjny (…) w którym jest np były radny Platformy Obywatelskiej. 

Prawda   

Uzasadnienie: Prof. Leon Kieres został wybrany w wyborach samorządowych na radnego sejmiku 

dolnośląskiego w 2005 roku z 1. miejsca listy PO.  
Leon Kieres został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 13 lipca 2012r., swoją kadencję 
rozpoczął 23 lipca 2012r. 

  

http://www.tvp.info/22616331/03122015-0745
http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiOkregJdnaba5.html?okreg=020000-RDA/2
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000506


15 
 

10. Stanisław Piotrowicz o Trybunale 
Konstytucyjnym 

02.12.2015 

Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, spotkał się z dziennikarzami w Sejmie oraz 
wypowiedział na temat obecnego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. 

Wypowiedź: Inni prezydenci również przez kilka miesięcy nie przyjmowali ślubowania, bo mieli 
zastrzeżenia do kandydatów. 
 

Manipulacja   
 
Uzasadnienie: 25 grudnia 2006 prezydent Lech Kaczyński wstrzymał ślubowanie sędziów wybranych 

do Trybunału Konstytucyjnego z powodu Lidii Bagińskiej. Powodem było niedopełnienie przez nią 
obowiązków syndyka za co ukarał ją warszawski sąd gospodarczy tym samym odwołując ją z tej 
funkcji. 
 
Trzy miesiące później (6 marca 2007) w Pałacu Prezydenckim odbyło się ślubowanie Lidii Bagińskiej 
na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 
 
Daną wypowiedź zgodnie z metodologią została zakwalifikowana jako manipulacja. Pan poseł 
wskazuje na mnogość przypadków nie przyjęcia ślubowań sędziów wybranych do TK przez 
prezydentów RP. W rzeczywistości taki przypadek miał miejsce tylko raz. 

  

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/trybunal-zdecyduje-o-sedziach-wybranych-przez-poprzedni-sejm,599644.html
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/odwolane-slubowanie-sedziow-tk?refererPlid=52224
http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2007/art,149,87,slubowanie-sedzi-trybunalu-konstytucyjnego.html
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11. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem 
Konstytucyjnym 

13.12.2015 

Podczas piątego Marszu Wolności i Solidarności, który 13.12.2015 r. przeszedł ulicami Warszawy, 
m.in. Aleją Jana Chrystiana Szucha, gdzie mieści się siedziba Trybunału Konstytucyjnego, głos 
zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Przywódca rządzącej partii odniósł się w 
swoim wystąpieniu do obecnego kryzysu nominacyjnego wokół sądu konstytucyjnego. 
Zweryfikowaliśmy merytoryczne fragmenty jego przemówienia. 

Wypowiedź: Więc może warto wiedzieć, nie wykonali [PO-PSL] 50, czy prawie 50 orzeczeń 
Trybunału [Konstytucyjnego]. 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: Koalicja rządowa PO-PSL w trakcie swoich rządów od 16.11.2007 do 16.11.2015 

zgodnie z informacją na stronie Publicznego Portalu Informacji o Prawie nie wykonała co najmniej 45 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym jednego wydanego przed objęciem władzy (data 
wydania: 09.05.2006). 

 

Wypowiedź: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w tym prezes Trybunału, osobiście brali 

udział w przygotowaniu ustawy [o TK], o której sami musieli później powiedzieć, że złamała 
konstytucję. 
 

Manipulacja   
 
Uzasadnienie: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym była przedmiotem 

obrad 23 posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych. W co najmniej 3 z nich brali udział sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego: 

 Andrzej Rzepliński – 06.05.2015, 12.05.2015, 23.06.2015 

 Stanisław Biernat – 06.05.2015, 12.05.2015 

 Piotr Tuleja – 06.05.2015 
 
Podczas posiedzeń odnosili się bezpośrednio do proponowanych rozwiązań, niektóre z nich 
wyjaśniali, a pośrednio przekładali komisji własne. 
 
Przykładowo Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat na posiedzeniu Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 6 maja 2015 roku tak odnosił się do proponowanego 
brzmienia art. 4 ustawy: 
“Zamysł wprowadzenia tego przepisu jest taki, aby objąć kontrolą Trybunału także akty prawne, które 
nie nazywają się ustawami, ale mają moc prawną równą ustawie. Chodzi po prostu o to, że jeżeli 
Trybunał na podstawie konstytucji ma kompetencje do badania zgodności ustaw z konstytucją, to nie 
ma powodu, żeby nie obejmować też tym aktów prawnych. Ten przepis w istocie ma charakter takiej 
fikcji prawnej, że akty nienazwane ustawami, ale mające taką samą rangę, są zrównane z ustawami. 
Przepis tego typu znajduje się w obecnie obowiązującej ustawie w art. 91”. 
 
Podczas tych samych obrad profesor Marek Chmaj stwierdził: 
“Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, mówię w porozumieniu z panem prezesem 
Andrzejem Rzeplińskim. Pragnę zwrócić państwa uwagę na przepis art. 19 ust. 2: „Wniosek w sprawie 
zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu nie później niż cztery 
miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału”. Kadencje trzech sędziów Trybunału 
upływają w tym roku 6 listopada. Jeżeli pozostawimy cztery miesiące, to nawet zakładając, że ustawa 
zostanie szybko uchwalona, to ustawa ma 30-dniowe vacatio legis i de facto uniemożliwimy wybór 

http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/cale-przemowienie-jaroslawa-kaczynskiego-przed-tk,1490511.html
http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/cale-przemowienie-jaroslawa-kaczynskiego-przed-tk,1490511.html
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=orzeczenia%2Fsearch&OrzeczeniaTk%5Btyp_publikacji%5D=&OrzeczeniaTk%5Brok_publikacji%5D=&OrzeczeniaTk%5Bnumer%5D=&OrzeczeniaTk%5Bpozycja%5D=&OrzeczeniaTk%5Btytul%5D=&OrzeczeniaTk%5Bid_status_wykonania%5D%5B%5D=1&OrzeczeniaTk%5Bsygnatura%5D=&OrzeczeniaTk%5Borg_wspolne%5D=0&search_type=simple&OrzeczeniaTk%5Bmin_data_wydania%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmax_data_wydania%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmin_data_ogloszenia%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmax_data_ogloszenia%5D=&OrzeczeniaTk%5Bsentencja%5D=&yt0=Szukaj&OrzeczeniaTk%5Bgroup_by%5D=orz_rpt
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?r=orzeczenia%2Fsearch&OrzeczeniaTk%5Btyp_publikacji%5D=&OrzeczeniaTk%5Brok_publikacji%5D=&OrzeczeniaTk%5Bnumer%5D=&OrzeczeniaTk%5Bpozycja%5D=&OrzeczeniaTk%5Btytul%5D=&OrzeczeniaTk%5Bid_status_wykonania%5D%5B%5D=1&OrzeczeniaTk%5Bsygnatura%5D=&OrzeczeniaTk%5Borg_wspolne%5D=0&search_type=simple&OrzeczeniaTk%5Bmin_data_wydania%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmax_data_wydania%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmin_data_ogloszenia%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmax_data_ogloszenia%5D=&OrzeczeniaTk%5Bsentencja%5D=&yt0=Szukaj&OrzeczeniaTk%5Bgroup_by%5D=orz_rpt
http://ppiop.rcl.gov.pl/index.php?OrzeczeniaTk%5Btyp_publikacji%5D=&OrzeczeniaTk%5Brok_publikacji%5D=&OrzeczeniaTk%5Bnumer%5D=&OrzeczeniaTk%5Bpozycja%5D=&OrzeczeniaTk%5Btytul%5D=&OrzeczeniaTk%5Bid_status_wykonania%5D%5B%5D=1&OrzeczeniaTk%5Bsygnatura%5D=&OrzeczeniaTk%5Borg_wspolne%5D=0&OrzeczeniaTk%5Bmin_data_wydania%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmax_data_wydania%5D=2015-11-16&OrzeczeniaTk%5Bmin_data_ogloszenia%5D=&OrzeczeniaTk%5Bmax_data_ogloszenia%5D=&OrzeczeniaTk%5Bsentencja%5D=&OrzeczeniaTk%5Bgroup_by%5D=orz_rpt&ajax=yw1&r=orzeczenia%2Fsearch&search_type=advance&sort=dane_orzeczenia&yt0=Szukaj&showorzeczeni_id=137810
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1590
http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&7&1590
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-235
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-236
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-252
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-235
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-236
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-235
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-235
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trzech sędziów Trybunału w tym roku. Jeżeli chcemy pozostawić możliwość wyboru trzech sędziów 
Trybunału, to termin powinien wynosić nie cztery, ale trzy miesiące. Dziękuję”. 
W tekście ustawy przyjętym przez Sejm oraz ustalonym ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek 
Senatu art. 19 ust. 2 został ustanowiony z uwzględnieniem proponowanej zmiany. Przepis ten był 
objęty wnioskiem grupy posłów o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą. TK orzekł, że Art. 19 ust. 
2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 112 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 197 
Konstytucji. 
 
W związku z powyższym można stwierdzić, że wskazani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego brali 
udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy. Nieuzasadnione jest jednak powiedzenie o 
nich, jako o osobach, które stwierdziły jej niekonstytucyjność. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczący ustawy, który orzekł o jej częściowej niezgodności z ustawą zasadniczą został wydany 
w składzie 5 sędziów. Nie było w nim tych sędziów, którzy brali udział w posiedzeniach komisji – ze 
względu na wątpliwości co do prawnej dopuszczalności ich udziału w rozstrzyganiu sprawy zwrócili się 
bowiem o wyłączenie ze składu orzekającego. Trybunał przychylił się do złożonych wniosków i 
postanowił o wyłączeniu. 
 
Jednocześnie w uzasadnieniu do postanowienia TK odniósł się do zarzutów adresowanych do trójki 
sędziów stwierdzając m.in.: 

 “… nieprawidłowa jest teza, że samo wcześniejsze zajęcie stanowiska w określonej kwestii 
prawnej lub uprzednie orzekanie w sprawie podobnej, uprawdopodabnia per se zaistnienie 
okoliczności mogących wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego Trybunału. Takie 
podejście jest bezzasadne i nie ma żadnego uzasadnienia na tle przepisów regulujących 
podstawę wyłączenia sędziego Trybunału”. 

 “… nie można uznać, że każdy uprzednio wyrażony w wyroku czy publikacji naukowej pogląd 
prawny bądź opinia wygłoszona publicznie na temat zagadnienia związanego z przedmiotem 
rozstrzygnięcia Trybunału uzasadniają wyłączenie sędziego”. 

 “… sędziowie Trybunału mieli nie tylko prawo, ale także obowiązek odpowiedzieć na 
zaproszenie osób reprezentujących organy władzy ustawodawczej oraz ewentualnie 
uczestniczyć w posiedzeniach sejmowych komisji i podkomisji”. 

 “… sędziowie Trybunału nie przesądzali treści projektowanych regulacji, te bowiem były 
kształtowane przez posłów zgłaszających poprawki do projektu ustawy o TK (w ramach ich 
kompetencji); ich rola sprowadzała się do zajmowania stanowiska co do meritum w 
odniesieniu do konkretnych kwestii prawnych – zawsze za zgodą a często w odpowiedzi na 
prośbę przewodniczącego obrad, niekiedy z własnej inicjatywy”. 

 “Analiza stenogramów z prac parlamentarnych komisji i podkomisji potwierdza, że niektóre 
opinie prawne co do meritum formułowane wówczas przez sędziów Stanisława Biernata, 
Andrzeja Rzeplińskiego i Piotra Tuleję oraz sposób publicznego prezentowania tych 
opinii mogą obecnie wywoływać w szerszym odbiorze społecznym wrażenie, że udział tych 
sędziów w tych pracach uzasadnia wątpliwość co do ich bezstronności w rozpoznawaniu 
sprawy o sygn. K 34/15, a w konsekwencji będzie rzutował negatywnie na postrzeganie ich 
jako członków składu orzekającego, podważając tym samym społeczne zaufanie do całego 
Trybunału. Ocena tych, odnoszących się do tekstu projektowanej ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym, wystąpień i wypowiedzi sędziów TK na posiedzeniach podkomisji i komisji 
parlamentarnych, a w przypadku sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, także na posiedzeniach 
Sejmu i Senatu, prowadzą do następujących wniosków: po pierwsze – udział ten nie 
ograniczał się do prezentowania orzecznictwa TK w sprawach dotyczących poszczególnych 
rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o TK, czy akademickich poglądów odnośnie do tych 
rozwiązań, po drugie – sędziowie TK polemicznie lub krytycznie albo aprobująco odnosili się 
do opinii i stanowisk parlamentarzystów w przedmiocie konkretnych rozwiązań ustawowych, 
po trzecie –wyrażali opinie, że pewne rozwiązania ustawowe są konieczne dla realizacji 
postanowień Konstytucji. Udział sędziów TK w procedurze ustawodawczej należy 
scharakteryzować jako zaangażowany i aktywny”. 

 
Mając powyższe na uwadze wypowiedź klasyfikujemy jako manipulację. 
  

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/1590_u3/$file/1590_u3.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1590_u.htm
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1590_u.htm
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2034/15#sprawaForm:tabView:dok_13039
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2034/15#sprawaForm:tabView:dok_13053
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2034/15#sprawaForm:tabView:dok_13039
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12. Stanisław Piotrowicz w Sygnałach Dnia 

04.12.2015 

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz był gościem Przemysława Szubartowicza w 
„Sygnałach Dnia” na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Głównym tematem rozmowy 
była kwestia wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny dot. „czerwcowej” ustawy o Trybunale. 

Wypowiedź: Sejm dokonując wyboru pięciu sędziów [Trybunału Konstytucyjnego] w 
listopadzie, bazował nie na ustawach, a bazował na Regulaminie Sejmu. 
 

Fałsz 
 
Uzasadnienie: Sejm VII kadencji dokonał wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 8 

października, a obecnej VIII kadencji – 2 grudnia. Nie doszło zatem do wyboru żadnego z sędziów TK 
w listopadzie. 
 
Jeśli chodziłoby o wybór grudniowy to w uchwałach w sprawie wyboru poszczególnych sędziów TK 
jako podstawa prawna podany jest art. 194 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 o Trybunale Konstytucyjnym. Rzeczywiście, sposób procedowania 
wyboru sędziów TK jest dokładnie określony w Regulaminie Sejmu, jednak nie jest prawdą, że Sejm 
opierał się wyłącznie na regulaminie, skoro jako podstawę uchwały podaje m.in. ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym. 

 

Wypowiedź: Jeżeli 30 listopada wpływa wniosek [do Trybunału Konstytucyjnego] o dokonanie 
zabezpieczenia i 30 listopada Trybunał zgodnie z wnioskiem orzeka, mało tego – zaprzecza 
swojemu wcześniejszemu orzeczeniu, w 2006 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie 
uznał, że wydanie tego rodzaju orzeczenia [wydanie postanowienia o zabezpieczeniu] jest 
bezpodstawne, niedopuszczalne (…). 
 

Prawda   
 
Uzasadnienie: 30 listopada do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek grupy posłów z tego 

samego dnia o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie uczestnika postępowania – Sejmu 
RP do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do wyboru sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, do czasu rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku o zbadanie zgodności 
z Konstytucją zaskarżonej ustawy. Trybunał przychylił się do tego wniosku. Jak czytamy w 
uzasadnieniu postanowienia: 
“w dotychczasowym orzecznictwie Trybunał przyjmował, że zabezpieczenie jest dopuszczalne w 
sprawach inicjowanych skargami konstytucyjnymi. Kompetencja taka wynika ze szczegółowych 
przepisów ustawy – art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
Nr 102, poz. 643, ze zm.) i art. 68 ustawy o TK z 2015 r. Trybunał Konstytucyjny w niniejszym składzie 
wyraża pogląd, że art. 68 ustawy o TK z 2015 r. nie wyłącza możliwości wydawania postanowień 
zabezpieczających w innych sytuacjach, zwłaszcza gdy – jak w rozpoznawanej sprawie – przemawia 
za tym konieczność zapobieżenia kryzysowi konstytucyjnemu”. 
 
Trybunał dodatkowo tłumaczył swoją wyjątkową decyzję w notatce prasowej, powołując się m.in. na 
ważny interes publiczny oraz ważny interes jednostki, w celu ochrony porządku prawnego w 
demokratycznym państwie prawnym. 
 
Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu (wydanym w pełnym składzie) z 22 lutego 2006 do wyroku 
K 4/06 faktycznie nie uznał wniosku posłów o zabezpieczenie powództwa. Jak czytamy w 
uzasadnieniu: 
“Szczególny charakter postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym powoduje, że przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym są nieadekwatne do niniejszego 
postępowania (por. postanowienie TK z 24 października 2001 r., sygn. SK 28/01,  

http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1553155,Stanislaw-Piotrowicz-Trybunal-Konstytucyjny-uznal-ze-w-czerwcu-dokonano-zamachu-na-TK
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=CB10C232683B3BD4C1257E9700290C5E
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=CB10C232683B3BD4C1257E9700290C5E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=UCHWALY&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=3
http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2034/15
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2034/15
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/nie-tylko-dla-mediow/Istota_i_znaczenie_postanowienia_Trybunalu_Konstytucyjnego_o_zabezpieczeniu_tymczasowym.pdf
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=2&dokument=357&sprawa=3992
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OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 8, s. 118). Powołane przez wnioskodawców przepisy służą zabezpieczeniu 
roszczeń, których można dochodzić przed sądem powszechnym lub przed sądem polubownym (art. 
730 w związku z art. 732 i art. 755 k.p.c.). Z oczywistych względów wskazane przepisy nie znajdują 
zastosowania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, którego kognicja obejmuje badanie 
aktów normatywnych pod kątem zgodności z przepisami Konstytucji”. 
 
Nie podlega ocenie stwierdzenie, że tego typu postępowanie jest „bezpodstawne, niedopuszczalne”. 

 

Wypowiedź: I jeżeli chodzi o uchwałę Sejmu, to uchwała Sejmu dotycząca wyboru nie podlega 
kontroli Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma uchwał Sejmu w katalogu aktów prawnych, co do 
których Trybunał Konstytucyjny może rozstrzygać o ich zgodności. 
 

Manipulacja   
 
Uzasadnienie: Zgodni z art. 188 ust. 3 Konstytucji, a także dotychczasowym orzecznictwem Trybunał 

Konstytucyjny ma prawo orzekać o zgodności z Konstytucją tylko aktów normatywnych przy czym – 
“Za akt normatywny uznaje się mianowicie każdy akt zawierający normy prawne, tzn. dyspozycje o 
abstrakcyjnym i ogólnym charakterze”. Uchwała o wyborze sędziów TK zalicza się do kategorii aktów 
indywidualnych, które nie mają charakteru normatywnego. Natomiast wbrew słowom Stanisława 
Piotrowicza istnieją uchwały Sejmu będące aktami normatywnymi, których przykładem jest Regulamin 
Sejmu, co do których rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego są wiążące. 

 

Wypowiedź: Ale teraz – uchwała Sejmu przyjęta w sprawie indywidualnej w oparciu o 

Regulamin Sejmu nie podlega kontroli ze strony Trybunału Konstytucyjnego… 
 

Manipulacja   
 
Uzasadnienie: Trybunał Konstytucyjny zgodnie z art. 188 Konstytucji oraz art. 3 ustawy z dnia 25 

czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym faktycznie nie orzeka w sprawie uchwał nie będących 
aktami normatywnymi. Jak podano w interpretacji art. 188 Konstytucji zamieszczonej na 
stronie Trybunału Konstytucyjnego: 
„za akt normatywny uznaje się (…) każdy akt zawierający normy prawne, tzn. dyspozycje o 
abstrakcyjnym i ogólnym charakterze. Nazwa aktu nie ma tu bezpośredniego znaczenia. Jak 
wskazano w orzecznictwie – podstawą kwalifikacji aktu normatywnego jest jego treść. Stwierdzenie, 
że dany akt zawiera normy prawne, jest przesłanką objęcia go kognicją Trybunału. (…). Poza kognicją 
Trybunału Konstytucyjnego pozostają natomiast te wszystkie akty konstytucyjnych organów państwa, 
które nie mają charakteru normatywnego (nie ustanawiają norm prawnych), a więc – w szczególności 
– akty indywidualne (…)”. 
 
Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny nie orzeka w sprawie uchwał nominacyjnych. Nieprawdą jest 
jednak, że Sejm przyjął uchwały w sprawie wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
jedynie w oparciu o Regulamin Sejmu, ponieważ w uchwałach jako podstawę prawną podano art. 17 
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, a ustawa podlega kontroli 
Trybunału Konstytucyjnego. Kontroli TK podlega także Regulamin Sejmu, ponieważ jest on aktem 
normatywnym. 

 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/trybunal-konstytucyjny-w-polsce/nastepcza-kontrola-norm/
http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm
http://trybunal.gov.pl/?id=106#_Rozdzial08
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/
http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/trybunal-konstytucyjny-w-polsce/nastepcza-kontrola-norm/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=UCHWALY&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=3
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Wypowiedź: Akt prawny w tym zakresie, nad którym (…) względem którego orzekał Trybunał 
Konstytucyjny [na rozprawie 3 XII], już w takiej formie nie istnieje [na dzień 4 XII], bo został 
znowelizowany (…) [na dzień 4 XII]. 
 

Manipulacja   
 
Uzasadnienie: Trybunał Konstytucyjny na rozprawie 3 grudnia 2015 r. orzekał w sprawie zgodności z 

ustawą zasadniczą przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednak 
na dzień 4 grudnia 2015 r. był to akt nadal obowiązujący. Co prawda Sejm uchwalił 19 listopada 2015 
r. ustawę o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ale jej przepisy weszły w życie dopiero 5 
grudnia 2015 r. – po ogłoszeniu wyroku przez TK, a także po wywiadzie, którego udzielił poseł 
Stanisław Piotrowicz. 

 

Wypowiedź: Sędzia, który miał obowiązek napisać uzasadnienie do tego wyroku [w sprawie 

Mariusza Kamińskiego] w ciągu 7 dni, zrobił to dopiero za pół roku. 
 

Fałsz   
 
Uzasadnienie: Sędzia Wojciech Łączewski, który orzekał w sprawie Mariusza Kamińskiego, 

skazanego w I instancji na 3 lata więzienia za przekroczenie uprawnień (jako funkcjonariusz publiczny 
– szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego) z art. 231 par. 1 Kodeksu Karnego, napisał swoje 
uzasadnienie po 152 dniach od złożenia pierwszego wniosku o sporządzenie uzasadnienia. 
 
Zgodnie z art. 422 par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego – 
„W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty 
jego doręczenia, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na 
posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie 
uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego 
od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie”. 
(przepis w brzmieniu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw, wszedł w życie 1 lipca 2015 r., termin nie uległ zmianie) 
 
W związku z tym termin 7 dni dotyczy nie sędziego, a stron – jest to czas na złożenie wniosku o 
sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. 
Sędzia natomiast ma 14 dni na sporządzenie takiego uzasadnienia.  
 
Stanowi o tym art. 423 par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego – 
„Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu – od daty ogłoszenia 
wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu 
może przedłużyć ten termin na czas oznaczony”. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Rzecznika Prasowego ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie termin 
ten został przedłużony (na co pozwala art. 423 par. 1 KPK) przez prezesa sądu – 
„do dnia 30 września 2015 r., uznając taki czas za niezbędny ze względu na stopień skomplikowania 
sprawy pod względem faktycznym i prawnym, obszerność materiału dowodowego oraz fakt, iż 
zasadniczą jego część stanowią materiały ściśle tajne”. 
 
W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą. Po pierwsze sędzia Wojciech Łączewski miał 
obowiązek sporządzić uzasadnienie wyroku na wniosek w ciągu nie 7, a 14 dni lub w innym terminie 
oznaczonym przez prezesa sądu – co w tym przypadku miało miejsce. Dochował w ten 
sposób swojego obowiązku. Po drugie polityk pomija tę kluczową kwestię wprowadzając 
potencjalnych adresatów w błąd. 
  

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2034/15#sprawaForm:tabView:metryka
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001928+2015%2412%2405&min=1
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1614205,1,mariusz-kaminski-byly-szef-cba-skazany-na-wiezienie-bez-zawieszenia.read
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/897267,wojciech-laczewski-nie-probuje-uciec-od-odpowiedzialnosci.html
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/897267,wojciech-laczewski-nie-probuje-uciec-od-odpowiedzialnosci.html
http://www.warszawa.so.gov.pl/tl_files/sow/Prasowa/061-18-15%20Oswiadczenie%20ws.%20uzasadnienia%20ws.%20II%20K%2078410.pdf
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13. Prezydent RP Andrzej Duda na uroczystości 
przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego 

09.12.2015 

Dnia 9 Grudnia, Prezydent Andrzej Duda, w mowie z okazji przyjęcia ślubowania od sędzi Julii 
Przyłębskiej, odniósł się w swoich słowach do trwającego obecnie sporu o wybór sędziów do 
Trybunału Konstytucyjnego. 

Wypowiedź: W roku 1997 większość parlamentarna [przyp.red] stanowiona przez Sojusz 
Lewicy Demokratycznej i jego koalicjanta mogła, nie zmieniając żadnych ustaw, także w wyniku 
wejścia w życie nowej Konstytucji, wybrać sobie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i 
uzyskać w tym Trybunale zdecydowaną przewagę. (…) SLD nie zdecydowało się na ten wybór. 
Następny Sejm dokonał wyboru nowych sędziów. 
 

Fałsz   
 
Uzasadnienie: Przed wejściem w życie nowych przepisów stanowiących podstawę prawną 

funkcjonowania TK, o zasadach i sposobie wyboru sędziów decydowały zapisy ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym z 29 kwietnia 1985 roku z późniejszymi zmianami. Artykuł 15 tej ustawy mówił, iż 
„Członkowie Trybunału Konstytucyjnego wybierani są na lat osiem, z tym że co cztery lata następuje 
wybór połowy składu”. W związku z tym Sejm RP wybrał w 1985r. część składu sędziowskiego na 
okres 4 lat i kolejną część na okres lat 8. Planowane zmiany składu następowały zatem w latach 1989 
i 1993. Kolejna zmiana miała nastąpić w roku 1997, kiedy to dobiegła końca kadencja prof. Andrzeja 
Zolla, Prof. Tomasza Dybowskiego oraz prof. Wojciecha Łączkowskiego. W Trybunale pozostało 9 
sędziów wybranych na ośmioletnią kadencję w latach 1993, 1994 (wybrano zastępcę prof. 
Mieczysława Tyczki, który zrezygnował ze stanowiska) i 1995 (zastępstwo za zmarłą prof. Janinę 
Zakrzewską) . 
 
Artykuł 194 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 oraz art. 5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym stanowią, iż TK składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie na 9 lat. W 
związku z tym, iż skład TK powinien liczyć 15 posłów, Sejm RP III kadencji, który rozpoczął 
działanie 20 X 1997 roku, dokonał wyboru 6 nowych sędziów Trybunału. O wyborze trojga z nich 

zadecydowano uchwałą z dnia 5 listopada 1997, a o wyborze pozostałej trójki uchwałą z dnia 19 
listopada 1997, która weszła w życie 1 grudnia 1997. 
 
Co niezwykle istotne, ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, weszła w życie 3 
dni przed rozpoczęciem prac przez Sejm III kadencji (17 października 1997r.). Co więcej, niektóre jej 
części wprowadzono w życie jeszcze wcześniej, bo już 9 września 1997r. Wśród nich art. 88, w 

którym mowa o tym, iż “Członkowie Trybunału wchodzący w jego skład w dniu wejścia ustawy stają 
się sędziami Trybunału w rozumieniu ustawy”. Ustęp 3 tego artykułu mówi wyraźnie, iż “Sejm dokona 
wyboru sędziów Trybunału w liczbie niezbędnej do dostosowania Trybunału do wymogów określonych 
w art. 5” (mowa tu o jego liczebności). Wynika z tego, iż wbrew temu co twierdzi Andrzej Duda, 
posłowie Sejmu RP, działający w ramach obowiązujących przepisów, nie mogliby dokonać zmiany 
składu sędziowskiego według własnych upodobań. 
 
Sejm RP IV kadencji, rozpoczął funkcjonowanie na posiedzeniu z 19 października 2001 roku. W tym 
roku dobiegła końca kadencja 4 sędziów: Lecha Garlickiego, Stefana Jaworskiego, Zdzisława 
Czeszejko-Sochackiego i Janusza Trzcińskiego. Na ich miejsce, uchwałą z dnia 13 listopada 
2001r. powołano sędziów: Mariana Grzybowskiego, Marka Mazurkiewicza, Mirosława Wyrzykowskiego oraz 
Bohdana Zdziennickiego. 
 
Historia zmian składu sędziowskiego TK możliwa jest do prześledzenia na oficjalnej stronie Trybunału. 
W obecnym momencie kliknięcie na zakładkę “Skład Trybunału” powoduje pojawienie się komunikatu 
o trwających aktualizacjach. Dostęp do treści, które zamieszczone były na stronie jest możliwy dzięki 
dotarciu do archiwalnej wersji strony. 

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,80,prezydent-przyjal-slubowanie-od-sedzi-tk-julii-przylebskiej.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911090470
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911090470
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971020643
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971020643
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19970820789
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19970830810
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19970830810
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971020643
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20010420672
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20010420672
https://web.archive.org/web/20140903115354/http:/trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/tabela-kadencji-sedziow/
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Wypowiedź: Skutek przyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm w październiku 
[przyp.red] byłby taki, że poprzednia większość parlamentarna miałaby w Trybunale 
Konstytucyjnym po wyborach 14 z 15 sędziów. Nigdy nie było do tej pory w naszej 
dwudziestosześcioletniej historii nowego polskiego państwa takiej sytuacji. 
 

Fałsz   
 
Uzasadnienie: Pan Prezydent Andrzej Duda rozminął się z prawdą twierdząc, że poprzednia 

większość sejmowa miałaby 14 z 15 sędziów. Wśród obecnych sędziów TK (poza pięcioma, wokół 
których toczą się obecnie dyskusje) jest jeden zgłoszony przez Samoobronę i LPR (prof. Mirosław 
Granat) oraz jeden zgłoszony przez SLD (prof. Andrzej Wróbel). Rozpatrując więc ten aspekt pod 

względem faktu, które ugrupowanie zgłosiło kandydata do Trybunału Konstytucyjnego, widać, że 
dwóch z nich jest zgłoszonych przez ugrupowania, które nie miały większości parlamentarnej w 
poprzedniej kadencji. 
 
Wypowiedź Prezydenta można również rozpatrzyć za kryterium przyjmując, których kandydatów 
poparły poszczególne ugrupowania: 

1. prof. Mirosław Granat – poparty przez wszystkie kluby sejmu V kadencji poza SLD 
2. prof. Andrzej Rzepliński – poparty przez PO oraz PSL (sejm VI kadencji). PiS nie poparł 

żadnego z dwóch kandydatów. 
3. prof. Stanisław Biernat – poparty przez PO, Lewicę, PSL, SDPL-NL, DKP. PiS nie głosował. 
4. prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – poparta przez wszystkie kluby w sejmie. 
5. Stanisław Rymar – poparty przez PO, PSL, PJN. 
6. prof. Piotr Tuleja – poparty przez wszystkie kluby w sejmie. 
7. prof. Marek Zubik – poparty przez PO, PSL, PJN. 
8. prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – poparta przez PO, PSL, SLD, DKP_SD. 
9. prof. Andrzej Wróbel – poparty przez PO, PSL, SLD. 
10. prof. Leon Kieres – poparty przez PO, PSL, SLD, SP. 

 
Z powyższego podsumowania wynika, że tylko jeden sędzia (prof. Andrzej Rzepliński) został poparty 
wyłącznie poprzez większość rządzącą. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za 
wyborem 3 obecnie urzędujących sędziów, a w jednym przypadku nie brało udziału w głosowaniu. 

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&40&28
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&40&28
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowaniaL?OpenAgent&6&93&50
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&5&40&28
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowaniaL?OpenAgent&6&4&4
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&17&55
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&66&30
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowaniaL?OpenAgent&6&78&108
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowaniaL?OpenAgent&6&78&108
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowaniaL?OpenAgent&6&78&108
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowaniaL?OpenAgent&6&82&247
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowaniaL?OpenAgent&6&93&50
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=18&NrGlosowania=23

