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Projekt rezolucji Poprawka

12. jest zaniepokojony faktem, że nowa 
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych Sądu Najwyższego (zwana 
dalej „Izbą Nadzwyczajną”), która 
złożona jest w większości z sędziów 
wybranych przez nową Krajową Radę 
Sądownictwa (KRS) i która może nie 
spełniać wymogów niezawisłego sądu w 
ocenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, ma stwierdzać ważność 
wyborów powszechnych oraz rozpatrywać 
skargi wyborcze; zauważa, że budzi to 
poważne wątpliwości co do podziału 
władzy i funkcjonowania polskiej 
demokracji, ponieważ sprawia, że decyzje 
sądu w sprawie skarg wyborczych są 
szczególnie podatne na wpływy polityczne, 
i może doprowadzić do braku pewności 
prawa, jeśli chodzi o ważność takiej 
weryfikacji42;

skreśla się

_________________
42 Komisja Wenecka, opinia z 8–9 grudnia 
2017 r., CDL-AD(2017)031, pkt 43; 
zalecenie Komisji (UE) 2017/1520 z dnia 
26 lipca 2017 r. w sprawie praworządności 
w Polsce uzupełniające zalecenia Komisji 
(UE) 2016/1374 i (UE) 2017/146 (Dz.U. L 
228 z 2.9.2017, s. 19), pkt 135.
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13. zauważa, że w Kodeksie dobrych 
praktyk w sprawach wyborczych z 2002 
r.43 Komisja Wenecka podaje jasne 
wytyczne dotyczące przeprowadzania 
wyborów powszechnych podczas sytuacji 
nadzwyczajnych, w tym epidemii; 
zauważa, że chociaż kodeks przewiduje 
możliwość głosowania w trybie 
wyjątkowym, to wszelkie zmiany mające 
na celu jego wprowadzenie można jedynie 
rozważać zgodnie z najlepszymi 
europejskimi praktykami, „jeżeli 
zagwarantowana jest zasada wolnych 
wyborów”; uważa, że nie było tak w 
przypadku zmian w przepisach 
dotyczących wyborów prezydenckich, 
które miały się odbyć w dniu 10 maja 
2020 r., ponieważ zmiany te mogły 
uniemożliwić przeprowadzenie uczciwych, 
tajnych i równych wyborów przy pełnym 
poszanowaniu prawa do prywatności44 
oraz zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67945; zauważa ponadto, że zmiany 
te są sprzeczne z orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego, które 
powstawało w czasie, gdy ocena 
konstytucyjności była nadal skuteczna, i 
zgodnie z którym ordynacji wyborczej nie 
można zmieniać w okresie sześciu 
miesięcy przed wyborami; z niepokojem 
zauważa, że komunikat o przełożeniu 

skreśla się
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wyborów prezydenckich podano zaledwie 
cztery dni przed ich planowaną datą;
_________________
43 Komisja Wenecka, CDL-AD (2002) 23, 
opinia nr 190/2002, Kodeks dobrych 
praktyk w sprawach wyborczych. 
Wytyczne i sprawozdanie wyjaśniające z 
dnia 30 października 2002 r. Zob. 
również: Komisja Wenecka, sprawozdanie 
CDL-PI(2020)005rev-e – Respect for 
Democracy Human Rights and Rule of 
Law during States of Emergency - 
Reflections [Poszanowanie demokracji, 
praw człowieka i praworządności w 
stanach wyjątkowych – refleksje], s. 23.
44 Zob. również: OBWE/ODIHR, opinia w 
sprawie projektu ustawy o szczególnych 
zasadach przeprowadzania wyborów 
powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 
2020 r. (dokument Senatu nr 99), 27 
kwietnia 2020 r.
45 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 1).
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14. uznaje, że choć organizacja 
wymiaru sprawiedliwości należy do 
kompetencji krajowych, Trybunał 
Sprawiedliwości wielokrotnie stwierdzał, 
że przy wykonywaniu tych kompetencji 
państwa członkowskie są zobowiązane do 
wypełniania obowiązków wynikających z 
prawa Unii; przypomina, że sędziowie 
krajowi są również sędziami europejskimi, 
stosującymi prawo Unii, co sprawia, że ich 
niezależność jest przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Unii, w tym Trybunału 
Sprawiedliwości, który musi egzekwować 
poszanowanie praworządności zgodnie z 
art. 19 TUE i art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej (zwanej 
dalej „Kartą”) w dziedzinie stosowania 
prawa Unii; wzywa polskie władze do 
gwarantowania i utrzymania 
niezależności polskich sądów;

14. uznaje, że organizacja wymiaru 
sprawiedliwości należy do kompetencji 
krajowych; powtarza, że sędziowie krajowi 
są zasadniczo również sędziami 
europejskimi, stosującymi prawo Unii, zaś 
Unia, w tym Trybunał Sprawiedliwości, 
nie ma kompetencji w zakresie 
wypowiadania się nad niezawisłością 
sądownictwa w państwach członkowskich;

Or. en
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15. przypomina, że ustawy dotyczące 
Trybunału Konstytucyjnego przyjęte 22 
grudnia 2015 r. i 22 lipca 2016 r., a także 
pakiet trzech ustaw przyjętych pod koniec 
2016 r.46 poważnie osłabiły niezależność i 
legitymację Trybunału Konstytucyjnego 
oraz że ustawę z 22 grudnia 2015 r. i 
ustawę z 22 lipca 2016 r. Trybunał 
Konstytucyjny uznał za niezgodne z 
konstytucją odpowiednio 9 marca i 11 
sierpnia 2016 r.; przypomina, że władze 
polskie nie opublikowały tych wyroków w 
przewidzianym terminie ani nie 
zastosowały się do nich; poważnie 
ubolewa, że w Polsce nie można już 
skutecznie zagwarantować 
konstytucyjności ustaw, odkąd w życie 
weszły wyżej wymienione zmiany 
legislacyjne47; zwraca się do Komisji, aby 
rozważyła wszczęcie postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w związku z 
ustawodawstwem dotyczącym Trybunału 
Konstytucyjnego, jego składem 
niezgodnym z prawem oraz jego rolą w 
uniemożliwianiu wykonania wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości wydanego w 
trybie prejudycjalnym 19 listopada 2019 
r.48;

15. Uznaje, że ocena prawnego 
charakteru wypowiedzi Trybunału 
Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. i 11 
sierpnia 2016 r. w kwestii 
niekonstytucyjności ustaw o Trybunale 
Konstytucyjnym pozostaje poza zakresem 
kompetencji Unii oraz że w świetle 
późniejszych zmian legislacyjnych oraz 
orzecznictwa TK wypowiedzi te mają 
wartość historyczną, wobec czego 
rozważanie wszczęcia postępowania w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w odniesieniu do 
przepisów dotyczących Trybunału 
Konstytucyjnego staje się 
bezprzedmiotowe;

_________________
46 Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o 
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organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. 2016 
poz. 2072); ustawa z dnia 30 listopada 
2016 r. o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2073); 
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę o 
organizacji i trybie postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę 
o statusie sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego (Dz.U. 2016 poz. 2074).
47 Opinia Komisji Weneckiej z 14–15 
października 2016 r., pkt 128; ONZ, 
Komisja Praw Człowieka, wnioski 
końcowe dotyczące siódmego 
sprawozdania okresowego nt. Polski, 31 
października 2016 r., pkt 7–8; zalecenie 
Komisji (UE) 2017/1520.
48 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 19 listopada 2019 r., A.K. i in. 
przeciwko Sądowi Najwyższemu, C-
585/18, C-624/18 i C-625/18, 
ECLI:EU:C:2019:982.
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16. przypomina, że w 2017 r. zmiany w 
sposobie nominowania kandydatów na 
stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego pozbawiły sędziów Sądu 
Najwyższego jakiegokolwiek znaczącego 
wpływu na procedurę wyboru; ubolewa, 
że ustawa z 20 grudnia 2019 r. 
zmieniająca ustawę o ustroju sądów 
powszechnych, ustawę o Sądzie 
Najwyższym i niektóre inne ustawy49 
(zwana dalej „ustawą z 20 grudnia 2019 
r.”) jeszcze bardziej ogranicza udział 
sędziów w procesie wyboru Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ 
wprowadzono stanowisko tymczasowego 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
wyznaczanego przez prezydenta kraju oraz 
obniżono kworum w trzeciej turze do 
zaledwie 32 spośród 125 sędziów, co w 
praktyce znosi ustanowiony w art. 183 ust. 
3 polskiej konstytucji50 model podziału 
uprawnień między prezydenta a 
środowisko sędziowskie;

16. Uznaje, że zmiany w sposobie 
nominowania kandydatów na stanowisko I 
Prezesa Sądu Najwyższego uwzględniają 
udział sędziów Sądu Najwyższego w 
procedurze wyboru, zaś rola Prezydenta 
RP w tej procedurze jest zgodna z zasadą 
równoważenia i wzajemnej kontroli władz; 
uznaje, że wprowadzenie stanowiska 
sędziego SN tymczasowo pełniącego 
obowiązki I Prezesa SN jest rozwiązaniem 
systemowym zmierzającym do skutecznego 
przeprowadzenia wyboru I Prezesa SN bez 
zbędnej zwłoki;

_________________
49 Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o 
zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie 
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2020 poz. 190).
50 Komisja Wenecka i DGI Rady Europy, 
pilna wspólna opinia z 16 stycznia 2020 r., 
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CDL-PI (2020)002, pkt 51–55.
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17. z zaniepokojeniem odnotowuje 
nieprawidłowości związane z nominacją 
tymczasowego Pierwszego Prezesa i jego 
dalszymi działaniami; jest głęboko 
zaniepokojony faktem, że wybór 
kandydatów na stanowisko Pierwszego 
Prezesa był niezgodny z art. 183 
Konstytucji RP lub regulaminu Sądu 
Najwyższego oraz naruszył podstawowe 
standardy narady członków Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego 
(zwanego dalej „Zgromadzeniem 
Ogólnym”); zauważa z ubolewaniem, że 
wątpliwości co do ważności procesu 
wyborczego w Zgromadzeniu Ogólnym 
oraz bezstronności i niezależności 
pełniących obowiązki Prezesa w trakcie 
wyborów mogą jeszcze bardziej podważyć 
zasadę podziału władzy i legitymację 
nowej Pierwszej Prezes Sądu 
Najwyższego, powołanej przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 25 maja 2020 r., 
a tym samym mogłyby podważyć 
niezależność Sądu Najwyższego; 
przypomina, że do podobnego naruszenia 
prawa przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej doszło przy powoływaniu Prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego;

skreśla się
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