
BIURO SŁUŻBY PRAWNEJ 
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

KIEROWNIK S E K R E T A R I A T U 
BIURA SŁUŻBY PRAWNEJ 

SBSP. 45L72.2020 
Vn.510.35.2020.MAW 
VIL5U.46.2020.MAW 

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBY\^'ATPl SKICH 

m . b 3 2 0 -11- 1 0. 

ZAL . N R . 

RPW/93421/2020 P 
Data:2020 - l l-10 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

Warszawa, dnia 9 listopada 2020 r. 

Pan Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, odpowiadając na 

pisma z 13 i 19 października 2020 r., pragnę przypomnieć, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U . z 2020 r., poz. 627), 

prowadząc postępowanie, o którym mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo żądać 

złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne 

i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy 

organizacji spółdzielczycłi, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz 

organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy 

jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Trybunał 

Konstytucyjny nie jest jednak podmiotem scharakteryzowanym w art. 13 ust. 1 pkt 2, 

w związku z powyższym prośba Pana Rzecznika o przekazanie wyjaśnień, skierowana 

w oparciu o ten przepis, jest pozbawiona podstawy prawnej. 

Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym jest szczegółowo i zasadniczo wyczerpująco określona w przepisach 

ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym (Dz. U . z 2019 r. poz. 2393., dalej: otpTK). W szczególności ustawa 

określa procedurę, zgodnie z którą Rzecznik może przystąpić do postępowania toczącego 

się przed T K . W sprawie Kpt 1/20 Rzecznik Praw Obywatelskich był jednym z uczestników 

postępowania. 



Należy również przypomnieć, iż zagadnienie dostępu do dokumentów zawartych w 

aktach sprawy Trybunahi zostało uregulowane w art. 74 otpTK, który stanowi: 

„1. Uczestnicy postępowania mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać 

i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt, z wyjątkiem dokumentów zawierających 

informacje niejawne. 

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób uprawnionych na 

podstawie odrębnych przepisów do zapoznania się z informacjami niejawnymi, zawartymi 

w aktach sprawy. 

3. Przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie i otrzymywanie odpisów, kopii lub 

wyciągów z tych akt przez podmioty niebędące uczestnikami postępowania, jest 

dopuszczalne po dokonaniu anonimizacji danych osobowych oraz irmych danych istotnych 

ze względu na identyfikację podmiotową. 

4. Dostęp do dokumentów zawartych w aktach sprawy Trybunału odbywa się 

poprzez: 

1) publikację dokumentów na stronie internetowej Trybunału, będącej stroną 

Biuletynu Informacji Publicznej; 

2) umożliwienie przeglądania akt w siedzibie Trybunału z uwzględnieniem ust. 5; 

3) udostępnienie na wniosek kopii, odpisów lub wyciągów z akt, o ile dokumenty te 

nie zostały opublikowane zgodnie z pkt 1, po wniesieniu opłaty ustalonej zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.). 

5. Przeglądanie akt w sprawie skargi konstytucyjnej oraz w sprawie pytania 

prawnego odbywa się poprzez udostępnienie kopii dokumentów zawartych w tych aktach, 

po dokonaniu anonimizacji, o której mowa w ust. 3. 

6. Korzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1,3 i 5, nie może zakłócać pracy 

Trybunału". 

Publikacja dokumentów na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego nie jest 

zatem obowiązkiem ustawowym, a jedynie jedną z możliwych form dostępu do 

dokumentów zawartych w aktach sprawy Trybunału. Wybór formy udostępnienia 

dokumentu stanowi kompetencję Trybunału Konstytucyjnego, zwłaszcza w świetle 

art. 74 ust. 4 pkt 3 otpTK. 

Odnosząc się do kwestii przeglądania akt sprawy o sygn. Kpt 1/20, uprzejmie 

informuję, że zgodnie z art. 74 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym uczestnicy postępowania a także inne osoby mogą przeglądać akta T K , 



jednak zgodnie z ust. 6 wskazanego artykułu, przeglądanie akt nie może zakłócać pracy 

Trybunału. W niniejszej sprawie nie było możliwości przeglądania akt w dniach 23-25 

września 2020 r., o co wnioskował pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym 

poinformowano RPO, wskazując na możliwość w kolejnym tygodniu, bez określenia 

konkretnego terminu. Zaproponowany, niestety bez wcześniejszej konsultacji 

z sekretariatem BSP T K , termin 28 września 2020 r., godzina 12, nie był możliwy, 

a propozycja 4 terminów w dniach od 29 września do 2 października nie została przez RPO 

zaakceptowana. 

W odpowiedzi na kolejne pismo RPO, sekretariat Biura Służby Prawnej 

poinformował, że ze względu na rygory związane z epidemią, przeglądanie akt sprawy 

o sygn. Kpt 1/20 może odbyć się 23 października 2020 r. Informacja ta, nie spotkała się 

z żadną reakcją z Państwa strony, a w dniu 23 października 2020 r. nie miała miejsca żadna 

próba kontaktu ze strony pracownika Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie 

skorzystał ze wskazanej przez Trybunał Konstytucyjny możliwości przejrzenia akt 

w terminie od 29 września do 2 października oraz 23 października bieżącego roku. 

Dodatkowo przypominam, że obecna sytuacja nakłada na T K rygory sanitarne 

(dezynfekcja pomieszczenia, przygotowanie stosownego miejsca zapewniającego dystans 

między pracownikiem sekretariatu BSP T K a osobą z zewnątrz, również dotyczy to 

odpowiedniego zabezpieczenia samych akt). 

Z całego powyższego opisu zdarzeń wynika jednoznacznie, że nie było sytuacji, aby 

kiedykolwiek Trybunał Konstytucyjny odmówił Rzecznikowi Praw Obywatelskich wglądu 

w akta. Trybunał Konstytucyjny starał się jedynie znaleźć optymalne rozwiązanie. 

Kategoryczne wnioski kierowane przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

do Trybunału Konstytucyjnego spowodowały niepotrzebne napięcia. 
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