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W Polsce toczy się żywa dyskusja odnośnie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. Pozwolę 

sobie niniejszym przedstawić Panu Prezydentowi moją ocenę nowelizacji. Zaznaczam 

jednakże, iż niniejsze stanowisko nie dotyczy wszystkich aspektów ustawy, a jedynie – w 

mojej ocenie –najważniejszy, dotyczący nieprawidłowości przy procedowaniu przedmiotowej 

ustawy. 

 

W mojej ocenie należy podnieść zarzut naruszenia art. 121 ust. 2 zdanie pierwsze, art. 

7 oraz wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP zasady przyzwoitej legislacji. Kompetencje Senatu 

w procedurze legislacyjnej wynikają z art. 121 ust. 2 w zw. z art. 123 ust. 3 Konstytucji, który 

stanowi, że Senat w ciągu 14 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, 

uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Z kolei obie izby parlamentu są 

mocą zasady legalizmu zobowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa. 

 

Istota problemu sprowadza się do stwierdzenia, czym jest poprawka i jaki jest jej 

zakres. Ciekawą prezentację zagadnienia przedstawił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 

września 2008 r., K 5/07. W orzeczeniu tym skonstruowano 6 zasad korzystania przez Senat z 

tej instytucji: - poprawki mogą dotyczyć wyłącznie materii, która była przedmiotem ustawy 

przekazanej Senatowi, w związku z czym Senat nie jest uprawniony do zastępowania treści 

ustawy treścią zupełnie inną, ponieważ ta może być wyłącznie przedmiotem nowej inicjatywy 

ustawodawczej; - należy rozróżniać „głębokość” od „szerokości” poprawki, z 

uwzględnieniem tego, że „głębokość” poprawki dotyczy materii zawartej w uchwalonej przez 

Sejm ustawie, zaś „szerokość” poprawek pozwala określić granice przedmiotowe regulowanej 

materii; - poprawki senackie w granicach materii objętej ustawą mogą przewidywać 

rozwiązania alternatywne (przeciwstawne wobec treści przyjętej przez Sejm), z tym że owa 

alternatywność materii zawartej w poprawce Senatu odnosić się musi wyłącznie do tekstu 

ustawy, który został przekazany Senatowi; - obejmowanie „przy okazji” zmiany ustawy 

nowelizowanej poprawkami uchwalanymi przez Senat w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji 

materii niewyrażonych wprost w treści ustawy nowelizującej stanowi obejście art. 118 ust. 1, 

art. 119 i art. 121 Konstytucji; - w sytuacji stwierdzenia przekroczenia przez Senat 

dopuszczalnego zakresu poprawek, ich nieodrzucenie przez Sejm nie powoduje konwalidacji 

takiego uchybienia; - art. 7 Konstytucji wyklucza domniemywanie kompetencji organów 

konstytucyjnych, a zatem przekroczenie przez Senat granic poprawek wnoszonych w trybie 

art. 121 ust. 2 Konstytucji należy kwalifikować także jako naruszenie tego przepisu 

Konstytucji.  

 

Postawić należy tezę, iż nie spełnienie choćby jednej z powyższych zasad powoduje 

niekonstytucyjność ustawy i tym samym pozytywną przesłankę do jej uchylenia. Trybunał 

Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że naruszenie procedury legislacyjnej stanowi na 

tyle poważne naruszenie Konstytucji RP, iż nie ma nawet potrzeby badania ustawy w 

przypadku podnoszenia przez skarżących obrazy pozostałych przepisów ustawy zasadniczej. 

Tak postąpił m. in. w wyroku z 16 kwietnia 2009 r., P 11/08.  



 

Gdy zatem porównamy efekt prac Sejmu z uchwałą Senatu dostrzeżemy, że całość tej 

drugiej stanowi de facto i de iure inicjatywę ustawodawcą. Sejm na skutek apeli opozycji i 

organizacji pozarządowych ostatecznie nie podjął się wprowadzenia nowych ograniczeń (art. 

5). Tym samym Senat nie miał pola dla działania w tym zakresie i mógł jedynie operować na 

tekście uchwalonym przez Sejm. W przywołanym wyroku z 19 września 2008 r., Trybunał 

podkreślił kwestię dość oczywistą, a jednak często niedostrzeganą prima facie, że poprawka 

odnosi się wyłącznie do ustawy przekazanej przez Marszałka Sejmu, a nie ustawy 

nowelizowanej, co w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej Senat uczynił.  

 

Z niesmakiem przyjąłem prezentowane w przekazach medialnych informacje, że 

planuje Pan wpierw podpisać ustawę, a następnie skierować ją do Trybunału 

Konstytucyjnego. Choć ostatecznie przyniesie to pozytywne skutki dla obywateli, to jednak 

nastąpi to niezbyt szybko. Jeśli tylko istnieją wątpliwości dotyczące zgodności z Konstytucją, 

należy je najpierw rozwiać, a dopiero później wprowadzać w życie. Cisną się na usta słowa 

paremii in dubio pro libertate. 

 

Nie można zgodzić się z podnoszoną tezą, jakoby brak ustawy w terminie narażał 

Rzeczpospolitą na sankcje ze strony instytucji Unii Europejskiej za brak wdrożonej 

dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w 

sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 

31.12.2003, str. 90). Sankcje istotnie mogą zostać wymierzone, ale tylko na skutek 

niewykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą 

Trybunał Sprawiedliwości nie wydał jeszcze żadnego wyroku dotyczącego uchybienia 

postanowieniom Traktatu. Komisja Europejska skierowała co prawda skargę przeciwko 

Polsce w dniu 20 lipca 2010 r., C-362/10, ale skutkować ona może co najwyżej 

stwierdzeniem braku implementacji dyrektywy. Podkreślić zatem należy raz jeszcze, że 

wyłącznie niezastosowanie się do wyroku na skutek tej skargi, może skutkować karą. 

 

Podsumowując powyższe rozważania, opowiedzieć należy się za skierowaniem do 

Trybunału Konstytucyjnego wniosku w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, celem zbadania 

czy ustawa jest zgodna z art. 2, art. 7 i art. 121 ust. 2 Konstytucji RP. Nie mam wątpliwości, 

że skierowanie przez Pana Prezydenta wniosku do Trybunału Konstytucyjnego spotka się 

zarówno z dobrym przyjęciem przez obywateli, ale również przez Trybunał, który może 

wyznaczyć krótszy termin do wydania orzeczenia, czemu niejednokrotnie dawał wyraz. 

 

Łączę wyrazu najwyższego szacunku, 

 

 

Jakub Szczepański 


