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Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich 

Wniosek o odroczenie rozprawy 

 

 

W dniu 9 lipca 2021 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przekazała 

do Trybunału Konstytucyjnego pismo zawierające stanowisko Sejmu RP (nr pisma: BAS-

WAK-1006/21) w sprawie wszczętej wnioskiem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 

2021 r. (sygn. akt K 3/21). Zostało ono doręczone Rzecznikowi Praw Obywatelskich w dniu 

9 lipca 2021 r. (piątek) po godz. 14.00. Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie 

zwrócić uwagę na fakt, że przedstawione w tym piśmie stanowisko jest obszerne i liczy sto 

trzy strony. Termin rozprawy w sprawie K 3/21 został przy tym wyznaczony na dzień 13 lipca 

2021 r. na godzinę 11.00.  

Biorąc pod uwagę te okoliczności Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zwrócić się 

do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o odroczenie terminu rozprawy z uwagi na brak 

faktycznej możliwości rzetelnego zapoznania się ze stanowiskiem Sejmu RP przez 

uczestników postępowania przed rozprawą z uwagi na bardzo krótki okres czasu, który dzieli 
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od momentu dostarczenia pisma wszystkim uczestnikom postępowania. Przemawia za tym 

konieczność dochowania rzetelności i najwyższych standardów trybu postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. Rzecznikowi nie są również znane żadne argumenty 

przemawiające na procedowaniem w tym pośpiesznym, niemal doraźnym  

i ekstraordynaryjnym trybie. 

Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie podkreślić, że przeprowadzenie 

rzetelnego postępowania w oparciu o prawidłowo zaprezentowane stanowiska uczestników 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym jest bardzo istotne z uwagi 

na fundamentalne znaczenie jego przedmiotu dla przyszłego rozwoju porządku prawnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w jego odniesieniu do porządku prawa europejskiego, a w związku 

z tym, dla dalszego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ponadto należy podkreślić, że 

możliwość orzeczenia o niezgodności przepisów unijnego prawa traktatowego z Konstytucją 

RP wymaga także dogłębnego przeanalizowania konsekwencji takiego orzeczenia, co 

stanowi, potencjalnie, problem prawny szczególnie zawiły i dotyczący samych podstaw 

dotychczasowego funkcjonowania systemu prawa i orzecznictwa w Polsce. 

Jak wskazano w treści pisma Rzecznika z dnia 9 lipca 2021 r., we wcześniejszych 

postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach traktatu akcesyjnego 

oraz traktatu lizbońskiego, dotyczących relacji między prawem polskim a prawem Unii 

Europejskiej doniosłość tej kwestii prawnej uzasadniała rozpoznanie sprawy przez Trybunał 

w pełnym składzie (zob. wyrok z dnia 27 kwietnia 2005 r., sygn. akt P 1/05; wyrok z dnia 16 

listopada 2011 r., sygn. akt SK 45/09; wyrok z dnia 26 czerwca 2013 r., sygn. akt K 33/12). 

Doniosłość ta, zdaniem Rzecznika, powinna także znaleźć odzwierciedlenie w gwarancjach 

procesowych uczestników postępowania w sprawie K 3/21, w szczególności w zapewnieniu 

im możliwości rzetelnego zapoznania się z przedstawionymi Trybunałowi stanowiskami i, 

dzięki temu, odniesienia się do nich w stanowiskach ustnych prezentowanych w trakcie 

rozprawy. 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 5 zd. 2 z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji  i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393; dalej jako: 

ustawa o TK), Trybunał może odroczyć rozprawę „z innych ważnych powodów”.  Rzecznik 

Praw Obywatelskich pragnie przy tym wskazać, że do analogicznego do niniejszego wniosku 
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Trybunał przychylił się na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie o sygn. akt P 7/20, 

odraczając termin rozprawy do dnia 13 maja 2020 r. w celu umożliwienia uczestnikom 

sprawy zapoznania się z obszernym stanowiskiem Sejmu RP. Biorąc pod uwagę wymogi 

wypływające z zasady legalizmu, o której mowa w art. 7 Konstytucji RP, wniosek 

o odroczenie rozprawy w niniejszej sprawie jest również w pełni uzasadniony  

i powinien zostać uwzględniony przez Trybunał. Przeprowadzenie przez Trybunał rozprawy 

w terminie nie przewidującym odpowiedniej ilości czasu na rzetelne przygotowanie się do 

niej przez wszystkich uczestników  postępowania stanowiłoby nie tylko naruszenie istotnych 

gwarancji procesowych, ale także art. 69 ust. 1 ustawy o TK, który stanowi, że Trybunał 

w toku postępowania powinien zbadać wszystkie istotne okoliczności w celu 

wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. 

Mając powyższe na względzie, Rzecznik Praw Obywatelskich, działając na podstawie 

art. 93 ust. 5 zdanie 2 oraz art. 93 ust. 6 ustawy o TK, pragnie zwrócić się do Trybunału 

Konstytucyjnego z wnioskiem o odroczenie rozprawy przewidzianej na dzień 13 lipca 2021 r. 

i wyznaczenie jej nowego terminu w celu umożliwienia uczestnikom postępowania 

zapoznania się z przedstawionymi stanowiskami. 

 

 

                                  (-) Adam Bodnar 

                                                              (podpis na oryginale) 


