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Szanowna Pani Dyrektorko,

zgodnie z informacją przekazaną telefonicznie przez pracownika Biura Służby 

Prawnej Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako: BSP), specjalistka Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich w dniu 22 września 2020 roku, działając z upoważnienia RPO, zwróciła się 

do BSP drogą mailową z wnioskiem o wyznaczenie terminu na wgląd w akta sprawy o sygn. 

Kpt 1/20, w której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. W odpowiedzi na wskazany 

e-mail w dniu 24 września 2020 roku przekazano informację, iż wgląd w akta możliwy będzie 

w następnym tygodniu tj. w dniach od 28 września 2020 roku do 2 października 2020 roku. 

W odpowiedzi na wskazaną wiadomość, mając na względzie informację TK, w dniu 24 

września 2020 roku specjalistka BRPO poinformowała mailowo Trybunał, że upoważniony 

przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich stawi się w Trybunale w poniedziałek 

(28 września 2020 r.) o godzinie 12.00 celem wglądu w akta sprawy o sygnaturze Kpt 1/20. 

Jednocześnie poprosiła o potwierdzenie otrzymania informacji oraz wskazanego terminu. 

W dniu 28 września 2020 roku o godzinie 09:01 pracowniczka BSP przekazała drogą 

mailową informację, iż przeglądanie akt sprawy Kpt 1/20 nie jest możliwe we wskazanym 

terminie. Do dnia dzisiejszego nie został wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny 

stosowny dzień na wgląd we wskazane akta sprawy, a wskazany wcześniej maksymalny 

termin (tj. 2 października br.) upłynął.

Warszawa, 13-10-2020 r.

Pani
Anna Zołotar-Wiśniewska
Dyrektorka
Biura Służby Prawnej 
Trybunału Konstytucyjnego

mail: bsp@trybunal.gov.pl



- 2 -

Należy wskazać, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 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) uczestnicy postępowania przed Trybunałem mogą 

przeglądać akta sprawy oraz sporządzać i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. 

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o TK, dostęp do dokumentów zawartych 

w aktach sprawy Trybunału odbywa się poprzez umożliwienie przeglądania akt w siedzibie 

Trybunału. Analogicznie wskazane prawo uczestników postępowania do wglądu w akta 

sprawy zostało uregulowane w przepisach § 70 i 71 uchwały Zgromadzenia Ogólnego 

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu 

Trybunału Konstytucyjnego (M. P. z 2017 r., poz. 767).

Mając na względzie powyższe, uznając wskazaną praktykę za istotnie ograniczającą 

prawa uczestnika postępowania toczącego się przed Trybunałem oraz z obawy na możliwość 

ograniczenia praw obywateli będących uczestnikami pozostałych postępowań toczących się 

przed TK, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 roku 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627) zwracam się z prośbą 

o przekazanie wyjaśnień w niniejszej sprawie, a także o wyjaśnienie czy w analogiczny 

traktowane są wnioski o przeglądanie akt uczestników innych postępowań przed Trybunałem 

Konstytucyjnym.

Zauważyć przy tym należy, że co prawda z art. 74 ust. 6 ustawy o TK wynika, że 

korzystanie z uprawnień do zapoznawania się z aktami sprawy nie może zakłócać pracy 

Trybunału Konstytucyjnego, oczywiste też są obostrzenia wynikające z konieczności 

zapobiegania zakażeniom koronawirusa, jednak stosowanie tych zasad nie może 

uniemożliwiać stronom postępowań korzystania z ich ustawowych procesowych uprawnień. 

W tym kontekście należy wyrazić nadzieję, że istnieje jednak możliwość zapewnienia 

realizacji tych praw bez zakłócenia pracy Wysokiego Trybunału.

Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie z upoważnienia RPO/
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