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Obserwacje Naczelnej Rady Adwokackiej w Polsce 

w przedmiocie wykonania wyroku  

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu  

w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 4907/18) 

 

Do wiadomości: 

Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

1) Uwagi wstępne 

 

1. Naczelna Rada Adwokacka w Polsce (dalej NRA) jest organem reprezentującym polską 

Adwokaturę, która jest samorządem adwokatów i aplikantów adwokackich. Najważniejszymi 

zadaniami statutowymi Adwokatury Polskiej są udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie 

w ochronie praw człowieka i wolności obywatelskich oraz kształtowanie i stosowanie prawa. 

2. NRA, wraz z Komisją Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej (dalej KPC NRA) 

poświęcają dużo uwagi kwestiom przestrzegania praw człowieka i wolności 

zagwarantowanych przez Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej 

Konwencja lub EKPC) w Polsce. Wiele uwagi i wysiłku poświęcają również kwestii 

praworządności, realizacji prawa do sądu oraz gwarancjom proceduralnym mającym na celu 



zapewnienie skutecznej ochrony praw i wolności człowieka przez krajowy system prawny, 

jako że powinny być one skuteczne nie tylko w teorii, ale także w praktyce. NRA oraz KPC NRA 

aktywnie uczestniczą w procesie wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka (dalej ETPC lub Trybunał) przez polskie władze oraz przedkładały pisemne 

obserwacje dotyczące najważniejszych spraw wytoczonych przeciwko Polsce. Na przestrzeni 

ostatnich lat, w szeregu spraw NRA wskazała już na zmiany w praktyce i ustawodawstwie, 

które wprowadzono do krajowego systemu prawnego w celu poprawienia implementacji 

standardów ustanawianych przez orzecznictwo ETPC. 

3. Zgodnie z art. 9 Rozdziału 2 Regulaminu Komitetu Ministrów w sprawie czuwania nad 

wykonywaniem wyroków i warunków polubownego załatwienia spraw, NRA przedstawia 

swoje uwagi dotyczące wykonania wyroku ETPC w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o.  

p. Polsce (skarga nr 4907/18) przez polskie władze, mając nadzieję, że niniejsze obserwacje 

wesprą Komitet Ministrów Rady Europy w skutecznym nadzorowaniu wykonywania przez 

polskie władze ich międzynarodowych zobowiązań wynikających z członkostwa w Radzie 

Europy. 

4. NRA w ramach swoich kompetencji ustawowych, jako samorząd zrzeszający adwokatów  

w Polsce, stale monitoruje zagadnienia związane z praworządnością w Polsce, zwracając 

szczególną uwagę na kwestię prawa do sądu oraz prawa do rzetelnego procesu sądowego,  

w tym prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd. Adwokatura w toku trwającego od 2015 roku kryzysu 

konstytucyjnego w Polsce prezentowała konsekwentne stanowisko co do nieprawidłowego 

powołania przez Sejm na podstawie uchwał z 2 grudnia 2015 r. tzw. sędziów grudniowych 

(zwanych też sędziami-dublerami) na miejsca uprzednio obsadzone przez Sejm VII kadencji 

uchwałami z dnia 8 października 2015 r. Kwestia powyższa była przedmiotem szeregu 

orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego (dalej TK)1, przy czym NRA już wówczas, ze 

względu na swoje ustawowe uprawnienia wypowiadała się w tych postępowaniach składając 

opinie amicus curiae, a także aktywnie uczestniczyła w procesie legislacyjnym dotyczącym 

zasad działania TK.  Podobne stanowisko NRA przedstawiła także w uchwale Prezydium NRA 

nr 172/2020 z 26 października 2020 r.2 zwracając uwagę na wydanie rozstrzygnięcia  

w sprawie K 1/20 dotyczącej zbadania zgodności z Konstytucją RP przerywania ciąży z uwagi 

na tzw. przesłankę embriopatologiczną przez TK z udziałem trzech osób nieuprawnionych do 

orzekania z uwagi na wadliwość ich wyboru, a oraz w uchwale Prezydium NRA nr 118/2021 

z 14 października 2021 r. dotyczącym rozstrzygnięcia TK z dnia 7 października 2021 r.  

 
1 Postępowania w sprawach: K 34/15, K 35/15, K 47/15 oraz K 39/16 i U 8/15 
2 https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-uchwala-nr-172-30373.pdf [access date: 
01.11.2022] 

https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-uchwala-nr-172-30373.pdf


w sprawie K 3/21 nawiązując wprost do uchybienia stwierdzonego przez ETPC w sprawie 

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce3.  

2) Zasada „fair trial” i uchybienia stwierdzone przez ETPC w sprawie Xero Flor Polska 

sp. z o.o. przeciwko Polsce. 

 

5. Nie ulega wątpliwości, że prawo do rzetelnego procesu sądowego zajmuje szczególnie ważne 

miejsce w demokratycznym społeczeństwie i ma fundamentalne wręcz znaczenie dla 

prawidłowego działania mechanizmów demokracji. Słusznie wskazuje się, że sądownictwo 

jest gwarantem sprawiedliwości, fundamentalnej wartości w pastwie rządów prawa, stąd 

musi korzystać z zaufania, jeśli ma z powodzeniem realizować swoje zadania4. 

6. Celem niezawisłości, zdefiniowanej w art. 6 Konwencji, jest zagwarantowanie każdej 

jednostce fundamentalnego prawa do rozpoznania jej sprawy w rzetelnym procesie, 

wyłącznie na podstawie prawa, bez żadnych niewłaściwych wpływów. Niezawisłość 

poszczególnych sędziów zagwarantowana jest niezawisłością całego wymiaru 

sprawiedliwości. Stanowi fundamentalną zasadę państwa prawa5. 

7. W społeczeństwach demokratycznych podkreśla się, że sądy i trybunały powinny być 

niezależne, bezstronne, apolityczne, a sędziowie, w tym także piastujący stanowiska w sądzie 

konstytucyjnym, powinni być niezawiśli oraz wyróżniać się nie tylko wiedzą prawniczą, 

doświadczeniem zawodowym, ale przede wszystkim wysokim autorytetem ze względu na 

swe walory moralne oraz wrażliwość społeczną. O niezależności, niezawisłości  

i bezstronności sądów i trybunałów wielokrotnie wypowiadał się ETPC. Poszanowanie przez 

państwo autorytetu sądu jest nieodzownym warunkiem publicznego zaufania do nich oraz 

rządów prawa. Nie wystarczą jednak do tego jedynie konstytucyjne gwarancje niezawisłości  

i bezstronności sądownictwa. Muszą one być skutecznie wpisane w codzienne postawy  

i praktyki organów administracji6. Jeśli sąd nie jest niezawisły, niezależny i bezstronny nie 

może równocześnie gwarantować rzetelnego procesu sądowego7. ETPC surowo potępił próby 

 
3 https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-uchwala-prezydium-nra-nr-1182021orzeczenie-
tk-z-7-pazdzernika-32157.pdf [access date: 01.11.2022] 
4 Nowicki Marek Antoni, Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka  i podstawowych wolności, 

[w:] Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VIII, 

WKP 2021; 
5 Rekomendacja Komitetu Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. (CM/Rec(2010)12), zatytułowana: 

„Sędziowie: niezawisłość, efektywność i odpowiedzialność”; 
6 Case of Agrokompleks v. Ukraine, Application no. 23465/03, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22agrokompleks%22],%22documentcollectionid2%
22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-122696%22]}, [access 
data: 6.09.2021]. 
7 Case of Mitap and Müftüoglu v. Turkey,  Application nos. 15530/89 and 15531/89, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Mitap%20and%20M%C3%BCft%C3%BCoglu%2

 

https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-uchwala-prezydium-nra-nr-1182021orzeczenie-tk-z-7-pazdzernika-32157.pdf
https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-uchwala-prezydium-nra-nr-1182021orzeczenie-tk-z-7-pazdzernika-32157.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22agrokompleks%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-122696%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22agrokompleks%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-122696%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Mitap%20and%20M%C3%BCft%C3%BCoglu%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57979%22]}


interwencji różnych władz pozasądowych w sprawy toczące się przed sądem. Działania takie 

są bowiem niezgodne z pojęciem niezawisłego i bezstronnego sądu, w rozumieniu art. 6 ust. 

1 Konwencji. Nie ma przy tym znaczenia, czy rzeczywiście wpłynęły one na przebieg 

postępowania. Wystarczy, że zostały podjęte przez przedstawicieli władzy wykonawczej czy 

ustawodawczej. Oznacza to bowiem brak poszanowania urzędu sędziego i usprawiedliwia 

obawy stron dotyczące braku niezawisłości i bezstronności sądu8.   

8. ETPC wielokrotnie wskazywał, że nieprawidłowości w procedurze powoływania sędziów 

mogą zagrażać prawowitości organu sądowego, w którym powołani w ten sposób sędziowie 

orzekają, i prowadzić do uznania, że nie jest on „ustanowiony ustawą”. Z celu wymagania, aby 

sąd był „ustanowiony ustawą”, wynika również powiązanie procedury powołania sędziego  

i „zgodności z prawem” składu sędziowskiego, w którym taki sędzia następnie orzeka. 

Odzwierciedla ono bowiem zasadę rządów prawa i potrzebę ochrony sądownictwa przed 

bezprawnym wpływem zewnętrznym, zwłaszcza ze strony władzy wykonawczej czy 

ustawodawczej. Wymaganie to obejmuje poza tym każdy przepis prawa krajowego, w tym  

w szczególności dotyczący niezawisłości sędziów, który – w razie jego naruszenia – 

spowoduje, że udział jednego lub więcej sędziów w rozpatrywaniu sprawy stanie się 

„nieprawidłowy”9. 

9. W wyroku w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 4907/18)  

z dnia 7 maja 2021 r. (dalej Xero Flor p. Polsce) ETPC odniósł się wprost do zagadnienia 

wadliwego powołania tzw. sędziów-dublerów.10 Trybunał zastosował trójstopniowy test 

sformułowany w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson11 przeciwko Islandii, gdzie 

sprecyzowane zostały kryteria oceny wagi naruszenia procedury mianowania sędziów dla 

skuteczności aktu powołania na stanowisko sędziowskie potwierdzając, że istotą procesu 

mianowania sędziów jest zagwarantowaniem ich niezawisłości i bezstronności. Powołanie 

sędziego z rażącym naruszeniem prawa niweczy cel procesu mianowania i odbiera osobie 

powołanej legitymację do wykonywania funkcji sędziego w społeczeństwie demokratycznym.  

 
2],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%2
2001-57979%22]}; [access data: 6.09.2021]. 
Case of Findlay v. The United Kingdom, Application no. 22107/93, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58016%22]}, [access data: 6.09.2021]. 
8 Case of Kinský v. Czech Republic, Application no. 42856/06, 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-109044%22]}, [access data: 6.09.2021]., Case 
of Stran Greek Refineries v. Greece, Application no. 13427/87. 
9 Sprawa Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18); Nowicki Marek Antoni, 

Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka  i podstawowych wolności, [w:] Wokół Konwencji 

Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VIII, WKP 2021; 
10 Case of Xero Flor w Polsce sp. z o.o. v. Poland no. 4907/18 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]} [access data: 26.10.2021] 
11 Case of Guðmundur Andri Ástráðsson v. Island no. 26374/18, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
206582 [access data: 26.10.2021] 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Mitap%20and%20M%C3%BCft%C3%BCoglu%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57979%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Mitap%20and%20M%C3%BCft%C3%BCoglu%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57979%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58016%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-109044%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-210065%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206582
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206582


W wyniku zastosowania powyższego testu w sprawie Xero Flor p. Polsce, ETPC stwierdził, że 

Sejm RP VIII kadencji dokonał wyboru trzech osób, w tym Mariusza Muszyńskiego, na 

stanowiska sędziów TK, które były już obsadzone przez sędziów wybranych przez Sejm 

poprzedniej kadencji, a tym samym naruszył fundamentalną zasadę wyborów sędziów TK. 

Trybunał stwierdził też naruszenie tej zasady przez Prezydenta RP, który odmówił 

zaprzysiężenia trzech sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji, a następnie przyjął tę 

przysięgę od tzw. sędziów-dublerów zwanych także „grudniowymi”. W rezultacie Trybunał 

stwierdził, że wskutek udziału w postępowaniu przed TK jednego z sędziów-dublerów 

skarżąca spółka Xero Flor została pozbawiona prawa do rozpoznania sprawy przez sąd 

ustanowiony ustawą, a zatem doszło do naruszenia art. 6 Konwencji. ETPC orzekł, iż  

w sprawie Xero Flor p. Polsce doszło do naruszenia prawa do rozpoznania sprawy przez sąd 

ustanowiony ustawą. ETPC stwierdził również naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie, 

w jakim przepis ten gwarantuje prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy, ponieważ 

sądy orzekające w sprawie skarżącej spółki nie uzasadniły należycie odmowy zadania pytania 

prawnego do TK pomimo wniosku spółki. 

10. Wskazany powyżej wyrok ETPC w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce ma ogromne znaczenie 

dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w kontekście istniejącego kryzysu 

konstytucyjnego, który spowodował poważne osłabienie gwarancji ochrony praw człowieka 

i praworządności, jak też zagraża pewności prawa oraz stabilności orzeczeń sądowych. 

Wskazane w nim uchybienia mają charakter obiektywny i dotyczą wymogu prawidłowo 

ustanowionego sądu przez skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego. W wystąpieniu 

Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej RPO) z dnia 15 września 2021 r., VII.510.147.2019.PF, 

skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, słusznie podniesiono, że chociaż wyrok zapadł  

w konkretnej, indywidualnej sprawie, to na Rzeczypospolitej Polskiej ciąży prawny 

obowiązek realizacji standardu wskazanego przez Trybunał, a to w celu zapewnienia 

zgodności krajowego poziomu ochrony praw i wolności jednostki z wymogami Konwencji 

Europejskiej, w szczególności z wymogami prawa do sądu ustanowionego ustawą12.  

 

3) Działania podjęte przez organy władzy publicznej po wydaniu wyroku w sprawie 

Xero Flor 

 

11. Wyrok Xero Flor p. Polsce uprawomocnił się w dniu 7 sierpnia 2021 roku. Rada Ministrów nie 

wniosła o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby ETPC, uznając tym samym ostateczny 

charakter wyroku. 

 
12 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Wystąpienie%20RPO%20-

%20wykonanie%20wyroku%20Xero%20Flor%2015.09.2021.pdf [access date: 30.10.2022] 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Wystąpienie%20RPO%20-%20wykonanie%20wyroku%20Xero%20Flor%2015.09.2021.pdf
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-09/Wystąpienie%20RPO%20-%20wykonanie%20wyroku%20Xero%20Flor%2015.09.2021.pdf


12. Na mocy art. 46 ust. 1 Konwencji w zw. z art. 9 Konstytucji RP, Polska jest zobowiązana do 

wykonania ostatecznego wyroku ETPC. Polska nie tylko do dnia dzisiejszego nie wykonała 

wyroku ETPC w sprawie Xero Flor p. Polsce, ale z uwagi na działania i postawę organów 

państwowych po wydaniu wyroku należy wyrazić uzasadnioną obawę, że wyrok nie zostanie 

wykonany. 

13. Zaraz po wydaniu przez ETPC wyroku w sprawie Xero Flor p. Polsce, władze krajowe 

zakwestionowały ważność i moc wiążącą wyroku oraz legitymację Trybunału do 

dokonywania oceny legalności wyboru sędziów TK. Organy władzy państwowej stanęły na 

stanowisku, że ETPC wydając wyrok przekroczył swoje kompetencje, wyrok Trybunału został 

wydany bez podstawy prawnej, a ponadto stanowi niebezpieczny precedens i jest wyrazem 

nieuprawnionej ingerencji Trybunału w suwerenność państwa polskiego. Co istotne, ważność 

i moc wiążącą wyroku w publicznych wypowiedziach wielokrotnie kwestionowała Prezes 

Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, stwierdzając, że wyrok ETPC nie wywołuje 

żadnych skutków prawnych13. 

14. Wyrok w sprawie Xero Flor p. Polsce został również wprost podważony przez Trybunał 

Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. akt P 7/20, w którym TK 

oddalił wniosek RPO o wyłączenie od udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygn. akt P 7/20 

Justyna Piskorskiego. RPO, powołując się na wyrok Trybunału w sprawie Xero Flor p. Polsce, 

wskazał, że sędzia TK Justyn Piskorski, zasiadający w składzie sędziów TK w sprawie o sygn. 

akt P 7/20, został wybrany z naruszeniem art. 194 ust. 1 Konstytucji, albowiem zastąpił 

zmarłego sędziego TK Lecha Morawskiego, wybranego przez Sejm na sędziego, mimo, że  

w TK nie było wakującego miejsca. Z tego względu RPO argumentował, że Justyn Piskorski jest 

nieuprawniony do zasiadania w TK i wykonywania czynności właściwych sędziemu sądu 

konstytucyjnego. RPO we wniosku wskazywał, że w świetle wyroku Trybunału w sprawie 

Xero Flor p. Polsce orzeczenie wydane z udziałem osoby nieuprawnionej do zasiadania w TK 

będzie z gruntu wadliwe. Oddalając wniosek RPO TK wprost podniósł, że w jego ocenie wyrok 

ETPC z dnia 7 maja 2021 r. w zakresie, w jakim odnosi się do TK, oparty jest na tezach 

świadczących o nieznajomości polskiego porządku prawnego, w tym fundamentalnych 

założeń ustrojowych, określających pozycję, ustrój i rolę polskiego sądu konstytucyjnego. 

Zdaniem TK, w tym zakresie wyrok ETPC został wydany bez podstawy prawnej,  

z przekroczeniem przez ETPC powierzonych mu kompetencji, i stanowi bezprawną ingerencję 

 
13 https://www.tvp.info/53689825/europejski-trybunal-praw-czlowieka-wydal-wyrok-ws-polski-prezes-

tk-julia-przylebska-komentuje [access date: 30.10.2022] 

https://www.tvp.info/53689825/europejski-trybunal-praw-czlowieka-wydal-wyrok-ws-polski-prezes-tk-julia-przylebska-komentuje
https://www.tvp.info/53689825/europejski-trybunal-praw-czlowieka-wydal-wyrok-ws-polski-prezes-tk-julia-przylebska-komentuje


w krajowy porządek prawny, w szczególności w kwestie, które pozostają poza właściwością 

ETPC; z tych powodów musi być uznany za wyrok nieistniejący (sententia non existens)14. 

15. W dniu 27 lipca 2021 r. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, pełniący jednocześnie funkcję 

Ministra Sprawiedliwości i posła na Sejm, skierował do TK wniosek o kontrolę 

konstytucyjności art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji w zakresie, w jakim przepis ten 

znajduje zastosowanie w odniesieniu do postępowa przed Trybunałem Konstytucyjnym15. 

Uszczegóławiając, Prokurator Generalny zwrócił się̨ do TK o stwierdzenie, że art. 6 ust. 1 

zdanie pierwsze Konwencji:  

1) w zakresie, w jakim pojęciem „sąd” obejmuje Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej 

Polskiej jest niezgodny z art. 2, art. 8 ust. 1, art 10 ust. 2, art 173 i art. 175 ust. 1 Konstytucji 

RP;  

2) w zakresie, w jakim utożsamia wynikającą z tego przepisu gwarancję rozpatrzenia 

indywidualnej sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 

ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o prawach i obowiązkach danego podmiotu  

o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko 

niemu sprawie karnej z kompetencją Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w sprawie 

hierarchicznej zgodności określonych w Konstytucji RP przepisów i aktów 

normatywnych, a przez to pozwala objąć postepowanie przed Trybunałem 

Konstytucyjnym wymogami wynikającymi z art. 6 EKPC jest niezgodny z art. 2, art. 8 ust. 

1, art. 79 ust. 1, art. 122 ust. 3 i 4, art. 188 pkt 1-3 i 5 i art. 193 Konstytucji RP;  

3) w zakresie, w jakim obejmuje dokonywanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 

oceny legalności procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w celu ustalenia, 

czy Trybunał Konstytucyjny jest niezawisłym i bezstronnym sadem ustanowionym 

ustawą jest niezgody z art. 2, art. 8 ust. 1, art 89 ust. 1 pkt 3 i art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. 

16. Wyrokiem z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. K 6/21 TK w składzie: Julia 

Przyłębska (przewodniczący), Zbigniew Jędrzejewski, Bartłomiej Sochański, Wojciech Sych 

(sprawozdawca) i Michał Warciński orzekł, że: 

1) art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji w zakresie, w jakim pojęciem sądu użytym w tym 

przepisie obejmuje Trybunał Konstytucyjny, jest niezgodny z art. 173 w związku z art. 10 

ust. 2, art. 175 ust. 1 i art. 8 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji w zakresie, w jakim przyznaje Europejskiemu 

Trybunałowi Praw Człowieka kompetencję do oceny legalności wyboru sędziów  

 
14 https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%207/20 [access date: 
01.11.2022] 
15 Wniosek Prokuratora Generalnego dostępny jest pod linkiem: 
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%206/21 [access date: 
01.11.2022] 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%207/20
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%206/21


Trybunału Konstytucyjnego, jest niezgodny z art. 194 ust. 1 w związku z art.. 8 ust. 1 

Konstytucji16.  

17. W dniu 9 listopada 2021 r. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro złożył do TK kolejny 

wniosek w sprawie konstytucyjności art. 6 ust. 1 zdanie 1 Konwencji i dokonywania na tej na 

podstawie przez sądy krajowe lub międzynarodowe oceny zgodności z Konstytucją  

i Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy 

dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa (dalej KRS)17, tj. w zakresie, w jakim:  

• upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka do wykreowania, na gruncie prawa 

krajowego, podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do 

zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa 

powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 8 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 176 ust. 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

• zawarta w tym przepisie przesłanka „sąd ustanowiony ustawą” nie uwzględnia, będących 

podstawą ustanowienia sądu, powszechnie obowiązujących przepisów Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw, a także ostatecznych i powszechnie obowiązujących 

wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego, z art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 176 ust. 2, art. 

179 w związku z art. 187 ust. 1 w związku z art. 187 ust. 4 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji, 

• dopuszcza dokonywanie przez sądy krajowe lub międzynarodowe wiążącej oceny 

zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczoną Konwencją ustaw 

dotyczących ustroju sądownictwa, właściwości sądów oraz ustawy dotyczącej Krajowej 

Rady Sądownictwa, by w ten sposób ustalić spełnienie przesłanki „sądu ustanowionego 

ustawą”, z art. 188 pkt 1 i 2 Konstytucji. 

18. Wyrokiem z dnia 10 marca 2022 r. sygn. akt K 7/21 TK w składzie: Stanisław Piotrowicz 

(przewodniczący), Mariusz Muszyński (sprawozdawca), Krystyna Pawłowicz, Wojciech Sych 

i Andrzej Zielonacki orzekł, że art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji w zakresie, w jakim: 

1) pojęciem „praw i obowiązków o charakterze cywilnym” obejmuje podmiotowe prawo 

sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze sądownictwa 

powszechnego w polskim systemie prawnym jest niezgodny z art. 8 ust. 1, art. 89 ust. 1 

pkt 2 i art. 176 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) przy ocenie spełnienia warunku „sądu ustanowionego ustawą”:  

 
16 https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-
ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-
trybunal-konstytucyjny [access date: 01.11.2022] 
17 Wniosek Prokuratora Generalnego dostępny jest pod linkiem: 
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%207/21 [access date: 
01.11.2022] 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybunal-konstytucyjny
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybunal-konstytucyjny
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11709-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybunal-konstytucyjny
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%207/21


a) dopuszcza pomijanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka lub sądy krajowe 

przepisów Konstytucji, ustaw oraz wyroków polskiego Trybunału Konstytucyjnego, 

b) umożliwia samodzielne kreowanie norm dotyczących procedury nominacyjnej 

sędziów sądów krajowych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka lub sądy 

krajowe w procesie wykładni Konwencji 

jest niezgodny z art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 176 ust. 2, art. 179 w związku z art. 187 ust. 1  

w związku z art. 187 ust. 4 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji, 

c) upoważnia Europejski Trybunał Praw Człowieka lub sądy krajowe do dokonywania 

oceny zgodności z Konstytucją i Konwencją ustaw dotyczących ustroju sądownictwa, 

właściwości sądów oraz ustawy określającej ustrój, zakres działania, tryb pracy  

i sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z art. 188 pkt 

1 i 2 oraz z art. 190 ust. 1 Konstytucji18. 

19. W powyższym wyroku TK orzekł zatem o niezgodności z Konstytucją wskazanych w sentencji 

norm prawnych wywiedzionych z art. 6 ust. 1 Konwencji, a w uzasadnieniu wyroku wskazał, 

że skutkiem orzeczenia jest usunięcie ich z systemu normatywnego jako norm wiążących 

organy państwa i stanowiących dla nich podstawę prawną do działania, co ma dwa konteksty, 

prawnomiędzynarodowy i krajowy. Pierwszy z nich wynika z faktu, że ukształtowane przez 

ETPC normy pochodzą z przepisów umowy międzynarodowej - Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności. W tych okolicznościach, skutkiem orzeczenia TK jest 

usunięcie – przynajmniej w stosunku do Polski - z treści przepisu Konwencji takich norm.  

W konsekwencji nie wchodzą one w zakres art. 6 ust. 1 Konwencji jako prawo 

międzynarodowe wiążące Rzeczpospolitą Polską (art. 9 Konstytucji). Wydane orzeczenie dało 

TK asumpt do stwierdzenia, że w efekcie powyższego, wydane na ich podstawie 

rozstrzygnięcia, tj. cztery wyroki ETPC: wyrok z 29 czerwca 2021 r. w sprawie Broda i Bojara 

przeciwko Polsce (skargi nr 26691/18 i 27367/18), wyrok z 22 lipca 2021 r. w sprawie 

Reczkowicz przeciwko Polsce (skarga nr 43447/19), wyrok z 8 listopada 2021 r. Dolińska-

Ficek i Ozimek przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 oraz 57511/19) oraz wyrok z 3 lutego 

2022 r. w sprawie Advance Pharma sp. z o.o. przeciwko Polsce (skarga nr 1469/20), nie 

posiadają dla państwa polskiego atrybutu przewidzianego art. 46 Konwencji (obowiązku 

wykonalności), jako wydane na podstawie leżącej poza zakresem prawnych zobowiązań 

państwa. Skoro wyrok ETPC zadeklarował nakaz spełniania standardu konwencyjnego, który 

 
18 https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11820-dokonywanie-na-podstawie-
art-6-ust-1-zd-1-ekpcz-przez-sady-krajowe-lub-miedzynarodowe-oceny-zgodnosci-z-konstytucja-i-ekpcz-
ustaw-dotyczacych-ustroju-sadownictwa-wlasciwosci-sadow-oraz-ustawy-dotyczacej-krajowej-rady-
sadownictwa [access date: 01.11.2022] 

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11820-dokonywanie-na-podstawie-art-6-ust-1-zd-1-ekpcz-przez-sady-krajowe-lub-miedzynarodowe-oceny-zgodnosci-z-konstytucja-i-ekpcz-ustaw-dotyczacych-ustroju-sadownictwa-wlasciwosci-sadow-oraz-ustawy-dotyczacej-krajowej-rady-sadownictwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11820-dokonywanie-na-podstawie-art-6-ust-1-zd-1-ekpcz-przez-sady-krajowe-lub-miedzynarodowe-oceny-zgodnosci-z-konstytucja-i-ekpcz-ustaw-dotyczacych-ustroju-sadownictwa-wlasciwosci-sadow-oraz-ustawy-dotyczacej-krajowej-rady-sadownictwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11820-dokonywanie-na-podstawie-art-6-ust-1-zd-1-ekpcz-przez-sady-krajowe-lub-miedzynarodowe-oceny-zgodnosci-z-konstytucja-i-ekpcz-ustaw-dotyczacych-ustroju-sadownictwa-wlasciwosci-sadow-oraz-ustawy-dotyczacej-krajowej-rady-sadownictwa
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11820-dokonywanie-na-podstawie-art-6-ust-1-zd-1-ekpcz-przez-sady-krajowe-lub-miedzynarodowe-oceny-zgodnosci-z-konstytucja-i-ekpcz-ustaw-dotyczacych-ustroju-sadownictwa-wlasciwosci-sadow-oraz-ustawy-dotyczacej-krajowej-rady-sadownictwa


okazał się w wielu kontekstach niekonstytucyjny, nie może on stanowić zobowiązania 

Polski19.  

20. W konsekwencji tego stanowiska TK Polska nie wykonała żadnego ze wskazanych wyżej 

wyroków: Broda i Bojara przeciwko Polsce, Reczkowicz przeciwko Polsce, Dolińska-Ficek  

i Ozimek przeciwko Polsce i Advance Pharma sp. z o.o. przeciwko Polsce, które dotyczą kwestii 

praworządności w Polsce, a to odwoływania prezesów sądów oraz statusu sędziów 

powołanych na wniosek KRS w składzie ukształtowanym ustawą uchwaloną przez Sejm  

w 2017 r (tzw. neo-KRS). 

21. Mając na uwadze powyższe działania organów państwowych, jak również uwzględniając 

konsekwentnie wyrażane przez poszczególne władze stanowiska w zakresie podważania 

kompetencji Trybunału, w tym do dokonywania oceny legalności wyboru sędziów TK, nie 

tylko nie dziwi dotychczasowy brak wykonania przez Polskę wyroku w sprawie Xero Flor 

przeciwko Polsce, ale ponadto zachodzi realne niebezpieczeństwo, że wyrok ten nie zostanie 

wykonany.  

22. Państwo polskie nie podjęło żadnych działań zmierzających do wykonania wyroku w sprawie 

Xero Flor p. Polsce. W szczególności, nie podjęto żadnych prac legislacyjnych zmierzających 

do rozwiązania istniejącego od 2015 r. kryzysu konstytucyjnego związanego  

z funkcjonowaniem TK, spowodowanego nieuprawnionymi zmianami personalnych, 

strukturalnymi i organizacyjnymi w TK. Osoby nieprawidłowo wybrane na stanowiska 

sędziów TK, a to Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski oraz Jarosław Wyrembak, w dalszym 

ciągu uczestniczą w składach orzekających i wydają wyroki oraz postanowienia, w tym  

w sprawach zainicjowanych skargą konstytucyjną, a wnioski o ich wyłączenie są oddalane. 

Powyższe skutkuje uzasadnionymi zarzutami co do bezstronności i prawidłowości działania 

Trybunału Konstytucyjnego, a w dalszej kolejności narusza zasadę pewności prawa, albowiem 

orzeczenia wydane przez TK w nieprawidłowym składzie nie będą wywoływać skutków 

prawnych. 

23. NRA i KPC NRA z całym przekonaniem podkreślają, że na przeszkodzie wykonania wyroku 

ETPC nie mogą stać wspomniane powyżej wyroki i postanowienia TK, w których TK dokonał 

oceny wyroku ETPC w sprawie Xero Flor p. Polsce i uznał ten wyrok za nieistniejący (sententia 

non existens). 

24. Prawidłowe wykonanie wyroku Xero Flor p. Polsce jest pilne. Służy przywróceniu pełnej 

gwarancji prawa do sądu ustanowionego zgodnie z prawem, a w konsekwencji – ochronie 

praw stron postępowania przed TK, jak i sądami krajowymi, w każdej sprawie, w której 

orzeczenie TK jest prawnie relewantne, a zapadło w składzie niewłaściwie obsadzonym. Brak 

 
19 https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%207/21 [access date: 
01.11.2022] 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%207/21


właściwych działań ze strony władz krajowych zagraża pewności prawa i stabilności orzeczeń 

sądowych oraz będzie potęgować chaos prawny w Polsce20. 

 

4) Pozostałe zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania Trybunału 

Konstytucyjnego 

 

25. NRA i KPC NRA mają świadomość, że stwierdzone przez ETPC w wyroku w sprawie Xero Flor 

p. Polsce naruszenie art. 6 ust. 1 EKPC dotyczyło wyłącznie zasiadającego w składzie TK 

Mariusza Muszyńskiego. Nie można jednak tracić z pola widzenia, że konkluzja ETPC ma 

pełne zastosowanie także do innych osób powołanych przez Sejm do TK na miejsca uprzednio 

zajęte. Aktualnie problem ten dotyczy Justyna Piskorskiego oraz Jana Wyrembaka 

powołanych przez Sejm odpowiednio w miejsce zmarłych: Henryka Ciocha i Lecha 

Morawskiego, którzy, podobnie jak Mariusz Muszyński, w skład Trybunału zostali powołani 

na podstawie uchwał Sejmu z dnia 2 grudnia 2015 r. na miejsca już obsadzone (odpowiednio 

przez Krzysztofa Ślebzaka21 i Romana Hausera22). Osoby te tylko w 2022 roku brały udział  

w wydaniu przez TK sześciu wyroków, w tym we wspomnianej powyżej sprawie o sygn.  

K 7/2123 dotyczącej oceny zgodności z Konstytucją RP art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji oraz  

P 10/19 dotyczącej dopuszczalności wyłączenia sędziego z uwagi podniesienie okoliczności 

co do jego powołania24. Z kolei w 2021 roku, począwszy od wydania wyroku przez ETPC  

w sprawie Xero Flor p. Polsce, z ich udziałem (w różnych konfiguracjach osobowych – bywało, 

że w składzie brały udział dwie osoby spośród wyżej wymienionych) zapadło 10 wyroków, 

w tym wyrok w sprawie o sygn. K 3/21, w której TK dokonywał oceny zgodności  

z Konstytucją przepisów Traktatu o Unii Europejskiej25 oraz P 7/2026, której przedmiotem 

był obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków 

tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych 

organów władzy sądowniczej tego państwa27. 

26. Mając na względzie ustrojowe znaczenie i rolę Trybunału Konstytucyjnego dla zapewnienia 

ochrony konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności obywatelskich, NRA i KPC NRA 

 
20 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-senackiej-komisji-wykonac-wyrok-etpc-xero-flor [access 

date: 30.10.2022] 
21 Uchwała Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego TK dotycząca Krzysztofa 
Ślebzaka (M.P. z 2015 r. poz. 1133) 
22 Uchwała Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziego TK dotycząca Romana Hausera 
(M.P. z 2015 r. poz. 1131) 
23 https://trybunal.gov.pl/s/k-7-21 [access data: 29.10.2022] 
24 https://trybunal.gov.pl/s/p-1019 [access data: 29.10.2022] 
25 https://trybunal.gov.pl/s/k-3-21 [access data: 29.10.2022] 
26 https://trybunal.gov.pl/s/p-7-20 [access data: 29.10.2022] 
27 Dane dotyczące udziału M. Muszyńskiego, J. Piskorskiego i J. Wyrembaka w składach orzekających 
uzyskano ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego trybunal.gov.pl  

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-senackiej-komisji-wykonac-wyrok-etpc-xero-flor
https://trybunal.gov.pl/s/k-7-21
https://trybunal.gov.pl/s/p-1019
https://trybunal.gov.pl/s/k-3-21
https://trybunal.gov.pl/s/p-7-20


widzą potrzebę zwrócenia uwagi Komitetu Ministrów na inne, niemniej istotne problemy 

dotyczące aktualnego sposobu funkcjonowania i organizacji TK. 

27. W pierwszej kolejności NRA i KPC NRA wskazują, iż procedura powierzenia sędzi Julii 

Przyłębskiej  stanowiska Prezesa Trybunału Konstytucyjnego została dotknięta szeregiem 

nieprawidłowości. Zwracała na nie uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka w raporcie 

dotyczącym funkcjonowania TK w 2017 roku28, podkreślając m.in., że: 

a) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało zwołane przez 

sędzię Julię Przyłębską jako pełniącą obowiązki Prezesa TK. Julia Przyłębska 

przewodniczyła zwołanemu przez siebie Zgromadzeniu; 

b) Julia Przyłębska dopuściła do orzekania, a w rezultacie do udziału w Zgromadzeniu 

Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, opisanych wyżej sędziów-dublerów, 

tj. Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego; 

c) Julia Przyłębska nie poddała pod głosowanie wniosku o odroczenie posiedzenia 

Zgromadzenia Ogólnego na kolejny dzień, co m.in. skutkowało uniemożliwieniem 

sędziemu Stanisławowi Rymarowi, przebywającemu na urlopie, udziału w 

Zgromadzeniu Ogólnym; 

d) Julia Przyłębska przesłała Prezydentowi RP dokument zatytułowany „uchwała 

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego”, w którym jako 

kandydatów na stanowisko prezesa TK wskazano Julię Przyłębską i Mariusza 

Muszyńskiego, przy czym – jak wynika z protokołu, Zgromadzenie tej uchwały nie 

przegłosowało. W „głosowaniu” udział wzięło 6 osób, w tym trzech sędziów-

dublerów. 8 sędziów odmówiło wzięcia udziału w głosowaniu29. 

28. W kontekście opisanych uchybień dotyczących powołania Julii Przyłębskiej na stanowisko 

Prezesa TK podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji  

i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2393) 

przyznają Prezesowi TK istotne kompetencje – kieruje on pracami Trybunału, a także 

reprezentuje Trybunał na zewnątrz, zwołuje posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK 

i co do zasady jego głos jest niezbędny do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, a nade 

wszystko ma wpływ na obsadę składów TK rozpoznających poszczególne sprawy, w tym m.in. 

poprzez rozstrzyganie w przedmiocie wyłączenia sędziego TK od rozpoznania sprawy  

z przyczyn wskazanych w art. 39 ust. 1 ustawy (iudex inhabilis). Ustawa wyposaża Prezesa TK 

także w szereg innych kompetencji dotyczących przebiegu postępowania przed TK. Powyższe 

oznacza, że Prezes TK ma szczególną ustrojową pozycję w Trybunale, a co przy tym istotne, 

 
28 https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/03/HFPC-Pracuje-tak-jak-powinien-raport-TK-
2017.pdf str. 6 [access data: 09.09.2021] 
29 https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/protokol-obrad-Zgromadzenia-Ogolnego-STK-w-
dniu-20-XII-2016-r.pdf [access data: 26.10.2021] 

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/03/HFPC-Pracuje-tak-jak-powinien-raport-TK-2017.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/03/HFPC-Pracuje-tak-jak-powinien-raport-TK-2017.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/protokol-obrad-Zgromadzenia-Ogolnego-STK-w-dniu-20-XII-2016-r.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2017/01/protokol-obrad-Zgromadzenia-Ogolnego-STK-w-dniu-20-XII-2016-r.pdf


prawo krajowe nie przewiduje żadnej  procedury prawnej pozwalającej na dokonanie oceny 

prawidłowości powierzenia Julii Przyłębskiej funkcji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.  

29. NRA i KPC NRA wskazują także, że od początku kadencji Julii Przyłębskiej pojawiały się wobec 

niej zarzuty manipulowania składami orzekającymi TK poprzez dokonywanie zmiany 

składów w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami. Na tego rodzaju nieprawidłowe 

praktyki wskazywali sędziowie TK (w tym sędziowie wybrani po objęciu władzy w Polsce 

przez rząd PiS) w listach kierowanych do Prezes TK w 2017 i 2018 roku30, a także RPO, który 

z tych względów cofnął m.in. złożony do TK w 2016 roku wniosek o zbadanie konstytucyjności 

przepisów dotyczących inwigilacji w sprawie o sygn.  K 9/1631.  Podobny zarzut postawił Julii 

Przyłębskiej także jeden z sędziów-dublerów Jan Wyrembak w korespondencji  

z przewodniczącym senackiej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a następnie w liście 

adresowanym do Prezes TK zarzucając tam m.in. iż usunęła go ze składu orzekającego  

w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących KRS z uwagi na zamiar 

zgłoszenia zdania odrębnego w sprawie K 12/18, a także na bezzasadne odłożenie w czasie 

rozpoznania wniosku grupy posłów dotyczącego konstytucyjności przerywania ciąży z uwagi 

na przesłankę embriopatologiczną (K 13/17)32. Po raz kolejny zarzuty tego rodzaju pojawiły 

się w 2021 roku i dotyczyły zmiany wyznaczonego już składu orzekającego TK do rozpoznania 

sprawy konstytucyjności pełnienia przez RPO funkcji po upływie kadencji (K 20/20).33  

30. NRA i KPC NRA zwraca także uwagę na pojawiające się do 2017 roku doniesienia medialne  

o nieformalnych spotkaniach nieustalonej natury między Julią Przyłębską a przedstawicielami 

polityków rządzącej koalicji Zjednoczonej Prawicy. Dotyczyło to m.in. Ministra 

Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Marcina Warchoła - wiceministra w tym resorcie a także 

koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego34, a wreszcie prezesa partii Prawo  

i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego35. Do spotkań Julii Przyłębskiej z kierownictwem 

Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydentem RP Andrzejem Dudą miało według mediów także 

dochodzić pod koniec 2019 roku, prawdopodobnie w związku z działaniami mającymi na celu 

ograniczenie skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia  

 
30 Listy dostępne pod adresami https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/224 [access data:29.10.2022] 
oraz https://oko.press/images/2018/12/List-Se%CC%A8dzio%CC%81w-TK_5.12.2018-r..pdf [access 
data: 29.10.2022] 
31 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wycofuje-wniosek-do-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-
inwigilacji [access data: 29.10.2022] 
32 https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sedzia-tk-zarzuca-julii-przylebskiej-manipulowanie-
orzeczeniami/myz2nvb [ access data: 29.10.2022] 
33 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/manipulacja-skladem-tk-kadencja-rpo-wylaczenie-juli-przylebskiej 
[access data: 29.10.2022] 
34 https://www.wprost.pl/kraj/10070079/wybrani-przez-pis-sedziowie-tk-utrzymuja-kontakty-z-
politykami-tk-odpowiada-to-normalne.html [access data:29.10.2022] 
35 https://wyborcza.pl/7,75398,24815201,centrum-dowodzenia-w-domu-przylebskiej-ujawniamy-
sekretne-spotkania.html [access data: 29.10.2022] 

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/224
https://oko.press/images/2018/12/List-Se%CC%A8dzio%CC%81w-TK_5.12.2018-r..pdf
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wycofuje-wniosek-do-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie-inwigilacji
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https://www.wprost.pl/kraj/10070079/wybrani-przez-pis-sedziowie-tk-utrzymuja-kontakty-z-politykami-tk-odpowiada-to-normalne.html
https://www.wprost.pl/kraj/10070079/wybrani-przez-pis-sedziowie-tk-utrzymuja-kontakty-z-politykami-tk-odpowiada-to-normalne.html
https://wyborcza.pl/7,75398,24815201,centrum-dowodzenia-w-domu-przylebskiej-ujawniamy-sekretne-spotkania.html
https://wyborcza.pl/7,75398,24815201,centrum-dowodzenia-w-domu-przylebskiej-ujawniamy-sekretne-spotkania.html


19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, a polegającymi 

na wprowadzeniu regulacji zabraniających sędziom pod groźbą odpowiedzialności 

dyscyplinarnej kwestionowania statusu innych sędziów oraz konstytucyjnych organów RP36. 

W lipcu 2022 opublikowany został kolejny z wielu „rzekomych” maili Michała Dworczyka – 

byłego już szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które od połowy 2021 są regularnie 

publikowane przez media wskutek ataku hakerów na skrzynkę mailową ministra. Z maila 

ujawnionego w lipcu b.r. wynikało, że Michał Dworczyk spotkał się z Julią Przyłębską  

i omawiał z nią trzy sprawy, które miały być przedmiotem nieodległego rozstrzygnięcia TK. 

Podane zostały daty, przewidywani przewodniczący składu orzekającego oraz szacowane 

koszty dla budżetu państwa37. Julia Przyłębska zaprzeczyła, by omawiała z politykami 

orzeczenia Trybunału38. 

31. Kolejnym zagadnieniem, które wymaga komentarza NRA oraz KPC NRA jest powołanie na 

stanowiska sędziowskie w TK osób, które przed powołanie były aktywnymi politykami partii 

rządzącej. Dotyczy to przede wszystkim Krystyny Pawłowicz oraz Stanisława Piotrowicza 

powołanych do TK w dniu 5 grudnia 2019 r., którzy bezpośrednio przed powołaniem byli 

posłami na Sejm wybranymi z list partii Prawo i Sprawiedliwość39. Krystyna Pawłowicz  

i Stanisław Piotrowicz byli nadto członkami sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka (przy czym Stanisław Piotrowicz Komisji tej przewodniczył), odpowiadającej za 

zdecydowaną większość propozycji legislacyjnych skutkujących zmianą w ustroju państwa, 

takich jak zmiany w Sądzie Najwyższym, KRS, czy też regulacji dotyczących odpowiedzialności 

dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych. Polityczną przeszłość ma także jeden  

z sędziów-dublerów Jan Wyrembak, który od 2010 roku był członkiem Prawa  

i Sprawiedliwości40, podobnie jak Bartłomiej Sochański, który pełnił funkcję radnego tej partii. 

Z kolei Bogdan Święczkowski był radnym sejmiku województwa śląskiego wybranym z list 

PiS, następnie w 2011 roku kandydując z list PiS uzyskał mandat poselski, jednak nie 

sprawował go z uwagi na odmowę zrzeczenia się stanowiska prokuratora w stanie spoczynku. 

Otwarcie wspierał partię Solidarna Polska utworzoną przez aktualnego Ministra 

Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  

 
36 https://wiadomosci.wp.pl/prezes-tk-julia-przylebska-naradzala-sie-z-wladzami-pis-i-prezydentem-w-
belwederze-6472252063086209a [access data: 29.10.2022] 
37 https://oko.press/afera-mailowa-przylebska-dworczyk/ [access date: 09.11.2022] 
38 https://tvn24.pl/polska/afera-mailowa-michal-dworczyk-mial-konsultowac-z-prezes-tk-julia-
przylebska-dzialania-trybunalu-przylebkska-o-publikowanym-mailu-5780062 [access date: 09.11.2022] 
39 https://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/art/11240-krystyna-
pawlowicz, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Piotrowicz,  https://trybunal.gov.pl/o-
trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/art/8842-piotr-pszczolkowski/ [access date: 
29.10.2022] 
40 https://wiadomosci.wp.pl/prof-jaroslaw-wyrembak-kandydatem-pis-na-sedziego-tk-
6210336085993089a [access date: 29.10.2022] 

https://wiadomosci.wp.pl/prezes-tk-julia-przylebska-naradzala-sie-z-wladzami-pis-i-prezydentem-w-belwederze-6472252063086209a
https://wiadomosci.wp.pl/prezes-tk-julia-przylebska-naradzala-sie-z-wladzami-pis-i-prezydentem-w-belwederze-6472252063086209a
https://oko.press/afera-mailowa-przylebska-dworczyk/
https://tvn24.pl/polska/afera-mailowa-michal-dworczyk-mial-konsultowac-z-prezes-tk-julia-przylebska-dzialania-trybunalu-przylebkska-o-publikowanym-mailu-5780062
https://tvn24.pl/polska/afera-mailowa-michal-dworczyk-mial-konsultowac-z-prezes-tk-julia-przylebska-dzialania-trybunalu-przylebkska-o-publikowanym-mailu-5780062
https://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/art/11240-krystyna-pawlowicz
https://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/art/11240-krystyna-pawlowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Piotrowicz
https://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/art/8842-piotr-pszczolkowski/
https://trybunal.gov.pl/o-trybunale/sedziowie-trybunalu-konstytucyjnego/art/8842-piotr-pszczolkowski/
https://wiadomosci.wp.pl/prof-jaroslaw-wyrembak-kandydatem-pis-na-sedziego-tk-6210336085993089a
https://wiadomosci.wp.pl/prof-jaroslaw-wyrembak-kandydatem-pis-na-sedziego-tk-6210336085993089a


a także pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a następnie 

Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego41. Tego rodzaju 

postępowanie polegające na powoływaniu na sędziów TK osób będących czynnymi 

politykami powoduje podważanie autorytetu Trybunału oraz uzasadnione wątpliwości co do 

niezależności i bezstronności tego organu, jak i zasiadających w nim osób. 

32. Powyższa konkluzja pozostaje uzasadniona praktyką, zgodnie z którą wspomniani wyżej byli 

posłowie PiS, tj. Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, wcześniej czynnie zaangażowani 

w procedowanie zmian legislacyjnych wpływających negatywnie na kształt wymiaru 

sprawiedliwości w Polsce, już jako sędziowie TK brali udział w wydawaniu orzeczeń 

bezpośrednio związanych z tym zagadnieniem. Stanisław Piotrowicz przewodniczył składowi 

orzekającemu w sprawie o sygn. P 7/20 dotyczącej stosowania środków tymczasowych 

zawieszających funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, Krystyna Pawłowicz była 

sprawozdawcą w sprawie o sygn. Kpt 1/20, której przedmiotem był spór kompetencyjny 

pomiędzy Sądem Najwyższym, Semem a Prezydentem RP w związku z uchwałą składu 

połączonych trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia  

23 stycznia 2020 r. Stanisław Piotrowicz był także przewodniczącym składu rozstrzygającego 

o zgodności z Konstytucją art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji w zakresie, w jakim umożliwia ETPC 

kwestionować status sędziów powoływanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 

(sprawa K 7/21), zaś Krystyna Pawłowicz także brała udział w rozpoznaniu tej sprawy.  

33. Szczególne wątpliwości wywołał udział Krystyny Pawłowicz w rozpoznaniu sprawy K 1/20 

dotyczącej dopuszczalności przerywania ciąży ze względów embriopatologicznych, ponieważ 

jeszcze będąc posłanką, podpisała wniosek do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją 

przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz 4a ust. 2 z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Wniosek ten,  

z uwagi na zasadę dyskontynuacji42 nie został rozpoznany przez TK, lecz wniosek złożony 

przez grupę posłów kolejnej kadencji, który następnie podlegał ocenie Trybunału w sprawie 

K 1/20, był niemalże identycznej treści. Co istotne, na okoliczność powyższą zwrócił uwagę 

ETPC w komunikacji dotyczącej skarg w sprawach K.C. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 

3639/21, 4188/21, 5876/21, 6030/21), w kontekście naruszenia zasady „fair trial” 

wynikającej z art. 6 ust. 1 EKPC43. 

34. Omówione wyżej okoliczności upoważniają do postawienia wniosku o całkowitym 

podporządkowaniu Trybunału Konstytucyjnego obozowi władzy, a co za tym idzie – do utraty 

przez ten organ istotnych cech sądu konstytucyjnego w rozumieniu Konstytucji RP. 

 
41 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_%C5%9Awi%C4%99czkowski [access date: 29.10.2022] 
42 Art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 
43 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-211179%22]}  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_%C5%9Awi%C4%99czkowski
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-211179%22]}


 

5) Skutki niewykonania wyroku w sprawie Xero Flor p. Polsce oraz pozostałych 

nieprawidłowości dotyczących organizacji i funkcjonowania TK 

 

35. NRA oraz KPC NRA stoją na stanowisku, że nieimplementacja wyroku ETPC w sprawie Xero 

Flor p. Polsce i pozostawienie w składzie TK osób zajmujących miejsca sędziów prawidłowo 

powołanych na stanowiska przez Sejm RP, a także pozostałe opisane powyżej zastrzeżenia 

dotyczące funkcjonowania TK sprawiają, że w odbiorze społecznym TK nie jest postrzegany 

jako bezstronny i niezależny od polityków konstytucyjny organ stojący na straży zgodności 

ustaw z Konstytucją, lecz organ, który po pierwsze nie jest tożsamy z uregulowanym  

w Konstytucji, a po drugie, który nie realizuje swojej ustrojowej funkcji, której nadrzędnym 

celem jest ochrona praw i wolności obywatelskich gwarantowanych w Konstytucji RP. Na 

powyższe wskazuje zarówno fakt istotnego ograniczenia orzeczniczej aktywności TK, jak 

również obserwowany w latach 2017-2022 wzrost wniosków składanych przez 

przedstawicieli rządu oraz grupy posłów partii rządzącej, rozstrzyganych zawsze w istotnych 

sprawach po myśli wnioskodawców, jak i istotne skrócenie czasu oczekiwania na 

rozstrzygnięcie w tych sprawach. Szczegółowe dane liczbowe oraz analizę tego stanu rzeczy 

przedstawiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka w raporcie dotyczącym funkcjonowania TK 

w latach 2017-202144.  

36. Taka działalność orzecznicza TK, realizowana wskutek wniosków przedstawicieli władzy 

wykonawczej i ustawodawczej stanowi realne potwierdzenie, iż organ ten przestał realizować 

swoją podstawową funkcję przewidzianą w Konstytucji. Wskazują na to analizy 

przeprowadzone przez organizacje pozarządowe – wspomnianą już Helsińską Fundację Praw 

Człowieka45 oraz Fundację Batorego46, która nadto przedstawiła kompleksową propozycję 

przepisów o Trybunale Konstytucyjnym, której celem jest „przywrócenie rzetelnej  

i niezależnej kontroli konstytucyjnej prawa w Polsce, gwarantującej ochronę praw i wolności 

obywatelskich”, „przywrócenie praworządności i usprawnienie jego [Trybunału] pracy”47. 

Projekt był przedmiotem obrad Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Praworządności w dniu 

 
44 Zob. raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „TK narzędzie w rękach władzy” str. 33-41 
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/08/TK-narzedzie-w-rekach-wladzy-FIN.pdf [access 
date” 29.10.2022] 
45 https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/08/TK-narzedzie-w-rekach-wladzy-FIN.pdf [access 
date: 29.10.2022] 
46 
https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Funkcjonowanie%20
Trybunalu%20Konstytucyjnego.pdf [access date: 29.10.2022] 
47 https://www.batory.org.pl/oswiadczenie/oswiadczenie-zespolu-ekspertow-prawnych-fundacji-im-
stefana-batorego-ws-potrzeby-zmiany-podstaw-prawnych-funkcjonowania-trybunalu-konstytucyjnego/ 
[access date: 29.10.2022] 

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/08/TK-narzedzie-w-rekach-wladzy-FIN.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2021/08/TK-narzedzie-w-rekach-wladzy-FIN.pdf
https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Funkcjonowanie%20Trybunalu%20Konstytucyjnego.pdf
https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Funkcjonowanie%20Trybunalu%20Konstytucyjnego.pdf
https://www.batory.org.pl/oswiadczenie/oswiadczenie-zespolu-ekspertow-prawnych-fundacji-im-stefana-batorego-ws-potrzeby-zmiany-podstaw-prawnych-funkcjonowania-trybunalu-konstytucyjnego/
https://www.batory.org.pl/oswiadczenie/oswiadczenie-zespolu-ekspertow-prawnych-fundacji-im-stefana-batorego-ws-potrzeby-zmiany-podstaw-prawnych-funkcjonowania-trybunalu-konstytucyjnego/


25 października 2022 r.48. NRA i KPC NRA podzielają obserwacje poczynione przez te 

organizacje i zgadzają się z koniecznością pilnego podjęcia działań zmierzających do 

przywrócenia TK jego konstytucyjnych funkcji. 

 

6) Rekomendacje 

 

37. NRA i KPC NRA stoi na stanowisku, że wyrok Xero Flor p. Polsce musi zostać wykonany 

niezwłocznie i w tym celu organy władzy publicznej muszą podjąć następujące działania. 

38. Po pierwsze, osoby, które zostały powołane do składu TK z naruszeniem prawa, nie powinny 

brać udziału w rozpoznawaniu jakiejkolwiek sprawy. Może to bowiem skutkować 

kwestionowaniem, pomijaniem, a wręcz uznawaniem za nieistniejące orzeczeń wydanych  

z ich udziałem, na co wskazuje dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego (zob. np. 

postanowienie SN z dnia 16 września 2021 r. sygn. I KZ 29/21 oraz wyrok SN z dnia 26 lipca 

2022 r. sygn. III KK 404/21), a tym samym mieć wpływ na prawa i obowiązki w znaczeniu 

nadanym przez art. 6 ust. 1 Konwencji. 

39. Po drugie, organy władzy publicznej powinny powstrzymać się od publicznego 

kwestionowania wyroku w sprawie Xero Flor p. Polsce, a także kolejnych wyroków ETPC 

dotyczących tzw. spraw praworządnościowych (sprawy: Broda i Bojara przeciwko Polsce, 

skargi nr 26691/18 i 27367/18, Reczkowicz przeciwko Polsce, skarga nr 43447/19, Dolińska-

Ficek i Ozimek przeciwko Polsce, skargi nr 49868/19 oraz 57511/19, Advance Pharma sp.  

z o.o. przeciwko Polsce). Kwestionowanie to nie powinno mieć miejsca ani w formie 

publicznych wypowiedzi, ani poprzez korzystanie z dostępnych środków prawnych (wnioski 

do TK i orzeczenia tego organu). 

40. Po trzecie, celem zminimalizowania negatywnych skutków aktualnej sytuacji dotyczącej TK 

konieczne jest podejmowanie działań zachęcających sądy powszechne, administracyjne  

i wojskowe, a także orzekających w nich sędziów do stosowania tzw. rozproszonej kontroli 

konstytucyjnej, która pozwoli na zapewnienie ochrony indywidualnych praw i wolności  

w sytuacjach, gdy regulacje będące podstawą orzekania są sprzeczne z Konstytucją RP i/lub 

wiążącymi Polskę ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Co istotne, znane są 

pojedyncze przypadki, w których sądy powszechne stosują rozproszoną kontrolę 

konstytucyjną. Należy mieć jednak na uwadze po pierwsze, iż przed 2016 rokiem takie 

działania były uznawane za delikt dyscyplinarny, a po drugie, obowiązujące wciąż przepisy 

tzw. ustawy kagańcowej przewidujące wprost odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za 

 
48 https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15092,parlamentarny-zespol-ds-obrony-
praworzadnosci-o-przyszlosci-tk.html?fbclid=IwAR3qxYiBF4iPpYRJCm7ROHhiaFnSK4-t2HID7Vq-
T9eetcCS4S60JBa95Oc [access date: 29.10.2022] 

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15092,parlamentarny-zespol-ds-obrony-praworzadnosci-o-przyszlosci-tk.html?fbclid=IwAR3qxYiBF4iPpYRJCm7ROHhiaFnSK4-t2HID7Vq-T9eetcCS4S60JBa95Oc
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15092,parlamentarny-zespol-ds-obrony-praworzadnosci-o-przyszlosci-tk.html?fbclid=IwAR3qxYiBF4iPpYRJCm7ROHhiaFnSK4-t2HID7Vq-T9eetcCS4S60JBa95Oc
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15092,parlamentarny-zespol-ds-obrony-praworzadnosci-o-przyszlosci-tk.html?fbclid=IwAR3qxYiBF4iPpYRJCm7ROHhiaFnSK4-t2HID7Vq-T9eetcCS4S60JBa95Oc


działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania 

sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

7) Podsumowanie 

 

41. Mając na uwadze powyższe, NRA i KPC NRA widzą potrzebę podjęcia przez Komitet Ministrów 

niezwłocznych działań zmierzających do pełnego wykonania wyroku w sprawie Xero Flor  

p. Polsce. 

42. NRA wyraża głęboką nadzieję, że przedstawione stanowisko będzie pomocne dla Komitetu 

Ministrów Rady Europy w procedurze monitorowania wykonania wyroku Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka wydanego w sprawie Xero Flor p. Polsce. 

43. NRA wyraża pełną gotowość współpracy z Komitetem Ministrów Rady Europy w sprawach 

monitorowania efektywnego wykonywania wyroków ETPC przez władze krajowe w celu 

ochrony praw i wolności obywatelskich, stanowiącej jedno z ustawowych zadań polskiej 

Adwokatury. 

 

 

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, 

 

 

 

     _________________________________ 

     adw. Przemysław Rosati 

     Prezes 

     Naczelnej Rady Adwokackiej 

 

 

 

 

Niniejsze Obserwacje zostały przygotowanie przez adw. Natalię Klima-Piotrowską - Przewodniczącą 

Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz adw. Patrycję Dyluś-Borcz – 

członkinię Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej 

 


