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Sygn. akt II DO 5/18 

  

POSTANOWIENIE 

  
Dnia 7 lutego 2019 r. 

Sąd Najwyższy w składzie: 

  

SSN Paweł Zubert (przewodniczący, sprawozdawca) 

SSN Tomasz Przesławski  

Ławnik Grażyna Jentys 

przy udziale Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego […] 

w sprawie byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej […] A. G., 

w związku z zażaleniem adw. G.W. obrońcy obwinionego  

na zarządzenie Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy 

Prokuratorze Generalnym z dnia 27 sierpnia 2018 r., sygn. […], 

w przedmiocie odmowy przyjęcia kasacji jako niedopuszczalnej z mocy prawa, 

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Dyscyplinarnej w dniach 10 stycznia 2019 

roku i 7 lutego 2019 r.,  

  
I. na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U.1997.78.483 ze zmianami) i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 

2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym (Dz.U.2016.2072) przedstawia Trybunałowi 

Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:  

Czy przepisy art. 121 i art. 122 pkt 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o 

Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5 ze zmianami), w zakresie, w którym 

wyłączają możliwość złożenia kasacji od prawomocnych orzeczeń 

Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, 

dotyczących deliktów dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 

2018 roku, w których termin do wniesienia tejże kasacji upłynął po 3 

kwietnia 2018 roku, są zgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej? 
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II. na podstawie art. 42 pkt 4 i 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o 

organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym 

zgłasza udział Sądu Najwyższego w postępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym wszczętym w oparciu o niniejsze pytanie prawne i 

wyznacza przedstawiciela Sądu Najwyższego w osobie SSN Pawła 

Zuberta. 
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Uzasadnienie 

 

Orzeczeniem z dnia 7 grudnia 2017 roku, sygn. […], Sąd Dyscyplinarny dla 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym: 

1) uznał obwinionego A. G. prokuratora Prokuratury Rejonowej […] w S. 

winnym tego, że: w dniu 27 sierpnia 2008 roku w S., działając w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej wystawił z datą wsteczną tj. z dniem 17 

lipca 2008 roku wezwanie dla A. A. do stawiennictwa w charakterze 

świadka w siedzibie Prokuratury Rejonowej […] w S. w związku z 

postępowaniem […], w którym ww. nie była stroną, ani świadkiem, a 

wezwanie miało służyć tylko usprawiedliwieniu nieobecności w pracy i 

umożliwieniu spotkania z prokuratorem w celach osobistych, czym uchybił 

godności urzędu,  

tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 137 § 1 ustawy z dnia 

28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 poz. 177) i 

wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 i 2 k.k. i art. 271 § 1 

i 3 k.k. i art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i 

wymierzył za ten czyn, na podstawie art. 142 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 

stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 poz. 177) w zw. z 

art. 4 § 1 k.k., karę wydalenia ze służby prokuratorskiej. 

2) uznał obwinionego A. G. prokuratora Prokuratury Rejonowej […] w S. 

winnym tego, że: w okresie od 31 maja 2008 roku do 30 czerwca 2008 

roku w S., w związku z pełnieniem funkcji publicznej, jako prokurator 

Prokuratury Rejonowej […] w S., przyjął od A. A. korzyść osobistą w 

postaci obcowania płciowego, w  związku z prowadzonym postępowaniem 

przygotowawczym o sygn. […] w zamian za zachowanie stanowiące 

naruszenie przepisów prawa w postaci niedopełnienia ciążącego na nim 

obowiązku w zakresie powiadomienia przełożonego o przeszkodzie 

uniemożliwiającej prowadzenie dochodzenia przeciwko A. A. w związku z 

zaistnieniem okoliczności wywołujących uzasadnioną wątpliwość co do 

jego bezstronności i w konsekwencji wydania niezasadnej decyzji o 

umorzeniu śledztwa przeciwko tej podejrzanej, czym uchybił godności 

urzędu, tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 137 § 1 ustawy 
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z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 poz. 

177) i wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 228 § 3 k.k. w zw. z 

art. 12 k.k. i wymierza za ten czyn, na podstawie art. 142 § 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 poz. 

177) w zw. z art. 4 § 1 k.k., karę wydalenia ze służby prokuratorskiej. 

3) uznał obwinionego A. G. prokuratora Prokuratury Rejonowej […] w S. 

winnym tego, że:  w dniu 10 marca 2009 roku w S., jako funkcjonariusz 

publiczny – prokurator Prokuratury Rejonowej […] w S., ujawnił osobie 

nieuprawnionej – A. A., stanowiące tajemnicę służbową informacje 

dotyczące przedmiotu postępowania o sygnaturze […] Prokuratury 

Rejonowej […] w S. o czyn z art. 200 § 1 k.k. przez okazanie materiałów 

sprawy oraz wykonanie w jej obecności czynności procesowych z udziałem 

świadka J. S., czym naraził na szkodę prawnie chroniony interes prywatny, 

czym uchybił godności urzędu, tj. popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego z art. 137 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo 

o prokuraturze (Dz.U. z 2016 poz. 177) i wyczerpującego znamiona 

przestępstwa z art. 266 § 2 k.k. i wymierza za ten czyn, na podstawie art. 

142 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze 

(Dz.U. z 2016 poz. 177) w zw. z art. 4 § 1 k.k., karę wydalenia ze służby 

prokuratorskiej. 

4) na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o 

prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177) w zw. z art. 4 § 1 k.k. orzekł karę 

łączną wydalenia ze służby prokuratorskiej. 

5) na podstawie art. 166 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o 

prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177) kosztami postępowania obciążył 

Skarb Państwa. 

Orzeczenie to zaskarżył obwiniony, podnosząc w odwołaniu zarzuty błędu w 

ustaleniach faktycznych, obrazy przepisów postępowania i obrazy prawa 

materialnego. W konkluzji wniósł o zmianę zaskarżonego orzeczenia lub jego 

uchylenie i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania (k. 

492). 

Orzeczeniem z dnia 17 maja 2018 roku, sygn. […], Odwoławczy Sąd 

Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym zmienił zaskarżone orzeczenie w ten 
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sposób, że w pkt II zamiast kwalifikacji z art. 137 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 

roku Prawo o prokuraturze i art. 228 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przyjął że zarzucany 

obwinionemu czyn wyczerpuje znamiona art. 137 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 

roku Prawo o prokuraturze i art. 228 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., a w pozostałym 

zakresie zaskarżone orzeczenie utrzymał w mocy, obciążając Skarb Państwa 

kosztami postępowania odwoławczego. 

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostało doręczone obrońcy obwinionego w 

dniu 23 lipca 2018 roku (k. 547). 

W terminie 30 dni (data nadania w Urzędzie Pocztowym w dniu 21 sierpnia 

2018 roku) kasację od orzeczenia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy 

Prokuratorze Generalnym wniósł adw. G. W., obrońca obwinionego A. G., który 

zaskarżył to orzeczenie w całości na korzyść obwinionego, podnosząc zarzuty: 

1. Rażącego naruszenia prawa, które miało wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 

4 § 1 k.k., polegające na niezastosowaniu wskazanego przepisu, co miało 

wpływ na treść orzeczenia, poprzez zakwalifikowanie przewinień 

dyscyplinarnych przypisanych obwinionemu z art. 137 § 1 ustawy z dnia 28 

stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, wbrew dyspozycji wymienionego 

przepisu oraz treści art. 171 pkt 1 wskazanej ustawy, czym działano na 

niekorzyść obwinionego albowiem analiza obowiązujących przepisów 

prowadzi do wniosku, że uprzednio obowiązująca ustawa z dnia 20 

czerwca 1985 roku o Prokuraturze – była względniejsza dla sprawcy. 

2. Obrazy przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, tj. 

art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 73 ust. 1 i w zw. z art. 89 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 roku o Prokuraturze – polegającej na niewłaściwej 

obsadzie składu osobowego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym rozpoznającym odwołanie od 

orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym z dnia 7 grudnia 2017 roku, […], który to skład osobowy 

wynika z treści art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o 

Prokuraturze i winien składać się z 5 członków Sądu, podczas gdy w 

niniejszej sprawie wydający w dniu 17 maja 2018 roku orzeczenie […] Sąd 

procedował w składzie 3 członków  
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W konkluzji autor kasacji wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i 

przekazanie sprawy sądowi odwoławczemu do ponownego rozpoznania. 

Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2018 roku, sygn. […], Przewodniczący 

Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, działając na 

podstawie art. 530 § 2 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k. oraz art. 122 pkt 13 ustawy z 

dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018.5) i art. 163a§ 1 i art. 

171 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze 

(Dz.U.2017.1767 ze zmianami) odmówił przyjęcia kasacji adw. G.W. obrońcy 

obwinionego A. G. – byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej […] w S. od 

orzeczenia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym z 

dnia 17 maja 2018 roku, sygn. […], zmieniającego orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego 

przy Prokuratorze Generalnym z dnia 7 grudnia 2017 roku, sygn. […], jako 

niedopuszczalnej z mocy prawa. 

Przewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze 

Generalnym podkreślił w szczególności, że na podstawie przepisu art. 110 pkt 26 

ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie w 

dniu 3 kwietnia 2018 roku, uchylony został przepis ustawy z dnia 28 stycznia 2016 

roku Prawo o prokuraturze, przyznający stronom prawo do wniesienia kasacji od 

orzeczeń Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym. 

Jednocześnie w zaskarżonym zarządzeniu wskazano, że na podstawie 

wprowadzonego od 3 kwietnia 2018 roku przepisu art. 163a ustawy Prawo o 

prokuraturze, od orzeczeń sądu dyscyplinarnego drugiej instancji (którym jest Sąd 

Najwyższy) kasacja nie przysługuje, podkreślając także, że do postępowań 

dyscyplinarnych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo o prokuraturze 

stosuje się przepisy dotychczasowe, do zakończenia postępowania wyjaśniającego 

lub postępowania w instancji, w której się toczy (art. 122 pkt 13 ustawy o Sądzie 

Najwyższym). Przewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy 

Prokuratorze Generalnym zaakcentował także konieczność stosowania przepisów 

nowych, w przypadku wątpliwości, które z przepisów proceduralnych należy 

zastosować, powołując się na uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 

listopada 2016 roku, sygn. I KZP 10/16. 
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Zażalenie na niniejsze zarządzenie w ustawowym terminie wniósł adw. G.W., 

obrońca obwinionego A. G. – byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej […] w S., 

który w złożonym środku odwoławczym podniósł zarzuty: 

1. Błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, 

mającego wpływ na jego treść, polegającego na stwierdzeniu, że złożony 

w niniejszej sprawie środek odwoławczy jest niedopuszczalny z mocy 

prawa, podczas gdy wnikliwa analiza stanu prawnego w kontekście 

konstytucyjnej zasady prawa do sądu, określonej w art. 45 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi do wniosku przeciwnego, 

2. Obrazy przepisów postępowania, mającej wpływ na treść orzeczenia, a 

mianowicie art. 171 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2016 roku Prawo o 

prokuraturze, polegającej na niewłaściwym zastosowaniu przepisów części 

ogólnej kodeksu karnego, tj. art. 4 § 1 k.k., który to przepis nakazuje 

stosować do sprawcy ustawę względniejszą, skutkiem czego podczas 

orzekania sąd wydający zaskarżone zarządzenie w stosunku do 

obwinionego  zastosował przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku 

Prawo o prokuraturze w brzmieniu nadanym po znowelizowaniu ustawy 

ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, podczas gdy 

analiza obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, że uprzednio 

obowiązująca ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze – była 

dla sprawcy względniejsza. 

W uzasadnieniu zażalenia obrońca obwinionego przedstawił obszerną 

argumentację odnoszącą się do przepisu art. 4 § 1 k.k., nakazującą jego zdaniem 

stosować wobec obwinionego przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o 

prokuraturze, jako przepisy ustawy względniejszej, a nadto wskazał szereg 

judykatów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego dotyczących zasady 

prawa do sądu, wyrażonej w art. 45 ust. 1 Konstytucji, którego to prawa - w jego 

ocenie - obwiniony A. G. został pozbawiony. 

W konkluzji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i przyjęcie 

wniesionej w niniejszej sprawie kasacji. 

Na marginesie należy wskazać, że zarówno Przewodniczący Odwoławczego 

Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, jak i autor zażalenia pominęli 
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w swoich rozważaniach treść przepisu art. 121 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o 

Sądzie Najwyższym, zgodnie z którym „do czynów popełnionych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o ile przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy nie upłynął termin do wniesienia kasacji”. W związku z tym, 

na posiedzeniu Sądu Najwyższego w dniu 10 stycznia 2019 roku, strony zostały 

zobowiązane do przedstawienia stanowiska w tym zakresie na piśmie. 

 W pisemnym stanowisku Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora 

Generalnego […] podkreśliła w szczególności, że w odniesieniu do postępowań 

rozpoczętych przed dniem 3 kwietnia 2018 roku, zamiarem ustawodawcy – zgodnie z 

art. 122 pkt 13 ustawy o Sądzie Najwyższym – było zakończenie postępowania 

wyjaśniającego lub postępowania w instancji w której się toczy, w oparciu o przepisy 

dotychczas obowiązujące. W ten sposób przed Odwoławczym Sądem 

Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym, mimo jego likwidacji, mogły się 

toczyć postępowania dyscyplinarne, przekazane tamże przed 3 kwietnia 2018 roku. 

W sytuacji zakończenia postępowania przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym 

przy Prokuratorze Generalnym po 3 kwietnia 2018 roku, w ocenie autorki stanowiska, 

przepisy nie dają stronie możliwości wywiedzenia kasacji, gdyż zgodnie z art. 163 a § 

1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 3 kwietnia 2018 roku, od orzeczenia sądu dyscyplinarnego 

drugiej instancji kasacja nie przysługuje. Powyższe skutkuje zdaniem rzecznika 

brakiem możliwości dokonania oceny orzeczenia wydanego przez sąd korporacyjny 

przez organ sądowy. Rzecznik w pisemnym stanowisku wskazała również na 

znaczenie przepisu art. 121 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie 

Najwyższym, zgodnie z którym do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie 

tejże ustawy stosuje się przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej w brzmieniu 

nadanym tą ustawą, o ile przed dniem wejścia w życie tejże ustawy nie upłynął 

termin do wniesienia kasacji. Jak podkreśliła, przy zastosowaniu językowej wykładni 

powołanego przepisu, złożenie kasacji w sprawie dyscyplinarnej prokuratora po dniu 

3 kwietnia 2018 roku, jest wykluczone. Wskazała jednak, bez podania w tym zakresie 

poszerzonej argumentacji, że posłużenie się wykładnią systemową i celowościową 

przemawia za dopuszczalnością wywiedzenia kasacji w tychże sprawach.  
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W dalszej części pisemnego stanowiska rzecznik podkreśliła, powołując w tym 

zakresie stosowne judykaty Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądy doktryny, że 

stosownie do art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, zasadą w postępowaniu dyscyplinarnym 

powinno być prawo zaskarżenia orzeczenia wydanego przez sąd korporacyjny do 

sądu. Równocześnie podniosła, że w niniejszej sprawie obwiniony A. G. został 

pozbawiony prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP. 

W związku z przedstawioną argumentacją, Zastępca Rzecznika 

Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego […] wskazała, że w jej ocenie zasadne 

jest rozważenie przedstawienia stanowiska Pierwszemu Prezesowi Sądu 

Najwyższego przez Sąd Najwyższy orzekający w niniejszej sprawie, w celu 

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisu art. 121 

ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym z przepisem art. 45 ust. 1 

Konstytucji RP . 

 

 Obrońca obwinionego w pisemnym stanowisku wskazał, że literalne brzmienie 

art. 121 ustawy z dnia 8 grudnia o Sądzie Najwyższym nie pozostawia wątpliwości, 

że do czynów dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 2018 roku stosuje się 

przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej w brzmieniu nadanym powołaną wyżej 

ustawą, w przypadku gdy nie upłynął termin do wniesienia kasacji. Innymi słowy, a 

contrario, jeżeli przed 3 kwietnia 2018 roku termin do wniesienia kasacji upłynął, nie 

stosuje się uregulowań wprowadzonych tą ustawą, a przepisy obowiązujące 

poprzednio. Przenosząc uwagi powyższe uwagi interpretacyjne na grunt niniejszej 

sprawy obrońca wskazał, że termin do wniesienia kasacji nie upłynął przed 3 kwietnia 

2018 roku (upłynął w sierpniu 2018 roku), a zatem do sytuacji obwinionego A. G. 

należy stosować przepisy dyscyplinarne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 

grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Obrońca zaakcentował, że wprowadzone 

uregulowania są akceptowalne, w tych sytuacjach gdy w drugiej instancji sprawę 

będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy. Jednocześnie obrońca wskazał, że poprzez 

decyzję o odmowie przyjęcia kasacji, obwiniony został pozbawiony prawa do sądu 

przyznanego mu przez konstytucję w przepisach art. 45 w zw. z art. 77 ust. 2. W 

dalszej kolejności autor stanowiska przedstawił szereg orzeczeń Sądu Najwyższego i 

Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do treści konstytucyjnej zasady „prawa 

do sądu”, podtrzymując finalnie stanowisko zawarte w zażaleniu. 
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Sąd Najwyższy zważył co następuje. 

 

 Podstawą prawną wystąpienia przez Sąd Najwyższy z pytaniem prawnym do 

Trybunału Konstytucyjnego są przepisy art. 193 Konstytucji RP oraz art. 33 ust. 3 

ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o organizacji i trybie postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym. Artykuł 193 Konstytucji stanowi, że „Każdy sąd może 

przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności aktu 

normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub 

ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy 

toczącej się przed sądem”. Przepis art. 33 ust. 3 ustawy o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym stwierdza natomiast, że Trybunał 

orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi lub ustawą aktu normatywnego kwestionowanego w pytaniu 

prawnym, o którym mowa w art. 193 Konstytucji. W świetle przytoczonych przepisów 

nie ulega zatem wątpliwości, że wystąpienie z pytaniem prawnym do Trybunału 

Konstytucyjnego ma charakter fakultatywny i warunkowane jest wątpliwościami sądu, 

a nie stron, co do konstytucyjności przepisu, który w konkretnej, rozpoznawanej 

przez sąd sprawie winien być zastosowany. Do wystąpienia z pytaniem prawnym 

konieczne jest spełnienie trzech przesłanek: przedmiotowej, podmiotowej i 

funkcjonalnej. Przesłanka podmiotowa dotyczy właściwości sądu do rozstrzygnięcia 

sprawy, w związku z którą pojawiło się pytanie prawne. W odniesieniu do przesłanki 

przedmiotowej zaakcentować należy, że przedmiotem pytania prawnego może być 

wyłącznie problem zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umowami 

międzynarodowymi lub ustawą. Przesłanka funkcjonalna jest spełniona, jeśli od 

odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przed 

sądem (zob. poglądy M. Safjana wyrażone w zdaniu odrębnym do postanowienia 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00).  

Stosownie do treści przepisu art. 52 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o organizacji i 

trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, pytanie prawne ma formę 

postanowienia i musi zawierać:  

1. Wskazanie sądu, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, oraz 

oznaczenie sprawy;  

2. Wskazanie organu, który wydał kwestionowany akt normatywny;  
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3. Określenie kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części;  

4. Sformułowanie zarzutu niezgodności z Konstytucją ratyfikowaną umową 

międzynarodową lub ustawą kwestionowanego aktu normatywnego oraz jego 

uzasadnienie, z powołaniem argumentów lub dowodów na jego poparcie;  

5. Wyjaśnienie, w jakim zakresie odpowiedź na pytanie może mieć wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy, w związku z którą pytanie zostało przedstawione. 

 

Podkreślić w tym miejscu należy, że Sąd Najwyższy orzekający w niniejszej 

sprawie stoi na stanowisku dominującym w doktrynie i judykaturze, iż w przypadku 

powzięcia przez sąd wątpliwości co do zgodności przepisu ustawy, który winien 

zastosować z Konstytucją RP „nie ma podstaw prawnych, które pozwalałyby (…) na 

odmowę zastosowania normy ustawowej ze względu na jej sprzeczność z normą 

konstytucyjną. Zasadniczym przepisem normującym to zagadnienie jest art. 178 ust. 

1 Konstytucji, który stanowi, że sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu podlegają 

Konstytucji oraz ustawom. Wskazane w tym przepisie związanie sędziego ustawą 

trwa tak długo dopóki temu aktowi prawnemu przysługuje moc obowiązująca. Sąd, 

który dochodzi do przekonania o niekonstytucyjności obowiązującej ustawy, którą 

miałby zastosować przy rozstrzyganiu sprawy, winien w trybie art. 193 Konstytucji 

przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do zgodności tego aktu 

normatywnego z Konstytucją” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2007 

roku, sygn. II KK 261/06, oraz powołane tam orzecznictwo i literaturę, w 

szczególności dotyczącą także możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji). 

Nie znalazły akceptacji Sądu Najwyższego poglądy odnoszące się do możliwości 

bezpośredniego stosowania przez sąd w opisanej sytuacji Konstytucji RP (tak w 

szczególności Hofmański P., Zabłocki S., Pytanie prawne do Trybunału 

Konstytucyjnego, [w:] Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, 

Monografia, Lex 2011) – właśnie z racji niebudzącej wątpliwości treści wskazanego 

wyżej przepisu art. 178 ust. 1 Konstytucji.  

 

Przenosząc powyższe uwagi teoretyczne na grunt niniejszej sprawy należy 

wskazać, że Sąd Najwyższy rozpoznając zażalenie adw. G. W. na zarządzenie 

Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze 

Generalnym o odmowie przyjęcia kasacji winien dokonać oceny dopuszczalności 

wniesienia kasacji w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym prokuratora, w 
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odniesieniu do czynu popełnionego przed 3 kwietnia 2018 roku, w sytuacji gdy 

orzeczenie sądu korporacyjnego drugiej instancji zapadło po 3 kwietnia 2018 roku i 

tym samym hipotetyczny termin do wniesienia kasacji upłynął po 3 kwietnia 2018 

roku. Z tego względu, rozstrzygnięcie problemu zgodności z Konstytucją przepisów 

wykluczających dopuszczalność złożenia w takiej sytuacji kasacji ma kluczowe 

znaczenie dla rozpatrzenia przedstawionego zagadnienia. 

W niniejszej sprawie właściwość Sądu Najwyższego wynika z treści przepisu 

art. 530 § 3 k.p.k. w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo 

o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 j.t. ze zmianami). Stosownie do przepisu art. 145 § 1 

pkt 2 powołanej ustawy Prawo o prokuraturze, w sprawach wskazanych w rozdziale 

dotyczącym odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej prokuratorów w 

drugiej instancji orzeka Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów i jednego ławnika 

Sądu Najwyższego. 

 

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii dopuszczalności kasacji mają 

przepisy powołanej ustawy Prawo o prokuraturze  zarówno obowiązującej uprzednio, 

jak i aktualnie, to jest po 3 kwietnia 2018 roku oraz przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2018.5 ze zmianami). 

Zgodnie z treścią przepisu art. 163 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze w 

brzmieniu obowiązującym do 3 kwietnia 2018 roku od orzeczenia wydanego przez 

Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny stronom i Prokuratorowi Generalnemu przysługiwała 

kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja mogła być wniesiona z powodu rażącego 

naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej. Przepis ten 

został uchylony z dniem 3 kwietnia 2018 roku, na podstawie art. 110 pkt 26) ustawy o 

Sądzie Najwyższym. Dodatkowo, na podstawie art. 110 pkt 27) powołanej ustawy o 

Sądzie Najwyższym, do ustawy Prawo o prokuraturze wprowadzono przepis 

art. 163a § 1, który stanowi, że „od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej instancji 

kasacja nie przysługuje”. 

Istotne znaczenie przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy mają również przepisy 

intertemporalne, a to przepis art. 122 pkt 13 ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z 

którym, do postępowań dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy 

zmienianej w art. 110 (Prawo o prokuraturze) - stosuje się przepisy dotychczasowe 

do zakończenia postępowania wyjaśniającego lub postępowania w instancji, w której 

się toczy oraz przepis art. 121, który stanowi, że do czynów popełnionych przed 
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dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o ile przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy nie upłynął termin do wniesienia kasacji. 

Wykładnia językowa przywołanych przepisów art. 163 § 1 i art. 163a § 1 

Prawa o prokuraturze nie budzi wątpliwości, że po 3 kwietnia 2018 roku instytucja 

kasacji w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów została zlikwidowana. Wiąże 

się to ze zmianami w modelu tego postępowania, ponieważ po tej dacie, stosownie 

do art. 145 § 1 ust. 2 Prawa o prokuraturze, w drugiej instancji w sprawach 

dyscyplinarnych prokuratorów orzeka Sąd Najwyższy, a nie Odwoławczy Sąd 

Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym (korporacyjny sąd odwoławczy). 

Powyższe uwagi bez wątpienia odnoszą się do deliktów dyscyplinarnych 

popełnionych po 3 kwietnia 2018 roku.  

W odniesieniu do czynów popełnionych przed 3 kwietnia 2018 roku 

zasadnicze znaczenie mają wskazane wyżej przepisy intertemporalne, to jest art. 

122 pkt 13 oraz art. 121 ustawy o Sądzie Najwyższym. Wykładnia językowa również i 

tych przepisów nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych. Zgodnie z art. 122 pkt 13 

ustawy, przepisy obowiązujące do 3 kwietnia 2018 roku stosuje się w odniesieniu do 

czynów popełnionych przed tą datą, do zakończenia postępowania wyjaśniającego 

lub postępowania w instancji, w której sprawa się toczy, a po zakończeniu 

postępowania wyjaśniającego, lub postępowania w danej instancji, stosuje się 

przepisy nowe, to jest obowiązujące po 3 kwietnia 2018 roku. W zakresie 

dopuszczalności wniesienia kasacji w postępowaniu dyscyplinarnym wobec 

prokuratora jasny pod względem językowym jest również przepis art. 121 ustawy o 

Sądzie Najwyższym, zgodnie z którym jeżeli przed 3 kwietnia 2018 roku upłynął 

termin do wniesienia kasacji wówczas stosuje się przepisy obowiązujące do tej daty, 

a jeżeli termin do wniesienia kasacji nie upłynął, stosuje się przepisy w brzmieniu 

nadanym przez ustawę o Sądzie Najwyższym.  

Przedstawiona interpretacja językowa prowadzi do wniosku, że w odniesieniu 

do deliktów dyscyplinarnych prokuratorów popełnionych przed 3 kwietnia 2018 roku 

niedopuszczalne będzie wniesienie kasacji, jeżeli orzeczenie Odwoławczego Sądu 

Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym zapadło po 3 kwietnia 2018 roku 

oraz w takich sytuacjach, gdy orzeczenie zapadło co prawda przed 3 kwietnia 2018 

roku, ale termin do wniesienia kasacji upłynął po tej dacie. 
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Do podobnych wniosków skłania również zastosowanie innych reguł wykładni, 

a mianowicie wykładni celowościowej i systemowej. 

Stosując reguły wykładni celowościowej, a także analizując treść powyższych 

norm w ramach całości uregulowań dotyczących zagadnień postępowania 

dyscyplinarnego prokuratorów nie może budzić wątpliwości, że celem zmian 

wprowadzonych przez ustawodawcę w przepisach ustawy Prawo o prokuraturze była 

likwidacja instytucji kasacji w postępowaniu dyscyplinarnym prokuratorów. Powyższe 

związane było z wprowadzeniem modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej 

zbliżonego do modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów 

powszechnych, w którym Sąd Najwyższy jest co do zasady sądem odwoławczym, a 

także sądem pierwszej i drugiej instancji w przypadku deliktów dyscyplinarnych 

wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia 

publicznego lub umyślnych przestępstw skarbowych. Dokonując interpretacji 

wskazanych wyżej przepisów intertemporalnych z zastosowaniem reguł wykładni 

celowościowej, nie może budzić wątpliwości, że wyraźnym celem ustawodawcy 

zwykłego było wykluczenie możliwości złożenia kasacji w postępowaniu 

dyscyplinarnym prokuratorów po 3 kwietnia 2018 roku. 

Likwidacja środka zaskarżenia w postaci kasacji związana była z 

wprowadzeniem kontroli orzeczeń korporacyjnego sądu pierwszoinstacyjnego (Sądu 

Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym) przez niezawisły i niezależny organ 

sądowy jakim jest Sąd Najwyższy, orzekający w tych sprawach w Izbie 

Dyscyplinarnej. Powyższe rozwiązanie pozostaje w zgodzie z zapatrywaniami co do 

standardów sądowej kontroli orzeczeń organów dyscyplinarnych, wyrażonymi w 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 roku, sygn. K 9/10. 

Dokonując interpretacji wyżej wymienionych przepisów z zastosowaniem 

różnych metod wykładni, Sąd Najwyższy powziął wątpliwości co do zgodności z 

Konstytucją przepisów art. 121 i art. 122 pkt 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o 

Sądzie Najwyższym w zakresie, w którym wyłączają one możliwość złożenia kasacji 

w postępowaniach dyscyplinarnych wobec prokuratorów od prawomocnych orzeczeń 

Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, dotyczących 

deliktów dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 2018 roku, w których termin 

do wniesienia tejże kasacji upłynął po 3 kwietnia 2018 roku. Jako wzorce badania 
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należy w tym miejscu wskazać przepisy art. 45 ust 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji 

RP. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i 

jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 

niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.  

W doktrynie i orzecznictwie TK przyjmuje się powszechnie, że prawo do sądu 

obejmuje:  

„1) prawo dostępu do sądu, tj. prawo uruchomienia procedury przed sądem - 

organem o określonej charakterystyce (niezależnym, bezstronnym i niezawisłym);  

2) prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami 

sprawiedliwości i jawności;  

3) prawo do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia 

danej sprawy przez sąd;  

4) prawo do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających 

sprawy” (tak w szczególności wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2010 r., 

sygn. K 19/06 oraz powołane tamże orzecznictwo; Sarnecki P., Komentarz do art. 45 

Konstytucji, teza 7, Lex). 

Nie ulega również wątpliwości że Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze 

Generalnym (poprzednio także Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny), jako organ 

korporacyjny, nie może być zaliczony do sądów w ujęciu konstytucyjnym (organów 

władzy sądowniczej), gdyż z art. 175 Konstytucji RP wynika, że ustrojodawca zaliczył 

do nich: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. 

Tym samym zapewnienie rozpatrzenia sprawy wyłącznie przez sąd korporacyjny nie 

może być uznane za rozwiązanie zgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji (zob. W. 

Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, 

radców prawnych i notariuszy, Wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 204).  

W odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych (w tym postępowań 

dyscyplinarnych prokuratorów) Trybunał Konstytucyjny przedstawił stanowisko w 

powołanym wyżej wyroku z dnia 25 czerwca 2012 roku, sygn. K 9/10, stwierdzającym 

zgodność odpowiednich unormowań dyscyplinarnych odnoszących się do 
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adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i notariuszy z art. 45 ust. 1 Konstytucji. 

W szczególności Trybunał podkreślił, że „standardem wynikającym z art. 45 ust. 1 

Konstytucji jest "kontrola prawidłowości postępowania" przed organami 

dyscyplinarnymi, która powinna umożliwiać uchylenie wadliwego orzeczenia”. 

Prezentując rozważania w przedstawionym zakresie Trybunał powołał szereg 

judykatów, a w szczególności wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 

1998 r., sygn. K 41/97, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. o 

sygn. K 22/00, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 roku, sygn. SK 

38/02 oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008, sygn. SK 3/07, a 

następnie zaakcentował jako właściwy standard sądową kontrolę orzeczeń 

dyscyplinarnych organów korporacyjnych w postępowaniu odwoławczym. Ponadto, 

wyznaczając zakres kontroli sądowej nad postępowaniami dyscyplinarnymi Trybunał 

Konstytucyjny podkreślił wynikający z art. 45 ust. 1 Konstytucji wymóg, że prawo do 

sądu powinno mieć charakter rzeczywisty i efektywny, wskazując na wyroki z 12 

marca 2002 r., sygn. P 9/01, OTK ZU nr 2/A/2002, poz. 14, z 31 stycznia 2005 r., 

sygn. SK 27/03, OTK ZU nr 1/A/2005, poz. 8 oraz wyrok o sygn. K 35/06. W ocenie 

Trybunału, prawo to nie może być postrzegane jedynie jako uprawnienie do samego 

przedstawienia sprawy sądowi. Co najbardziej istotne, Trybunał w opisywanym 

wyroku zaaprobował, jako rozwiązanie zgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji, kontrolę 

sądową orzeczeń dyscyplinarnych organów korporacyjnych w postępowaniu 

kasacyjnym, w którym istnieje możliwość formułowania zarzutów rażącego 

naruszenia prawa oraz rażącej niewspółmierności kary. Warunkiem zatem 

wystarczającym, ale zarazem i koniecznym, zapewniającym realizację prawa do 

sądu, winno być zapewnienie każdej osobie odpowiadającej przed sądem 

dyscyplinarnym, skontrolowanie orzeczenia korporacyjnego sądu dyscyplinarnego 

przez niezależny i niezawisły organ sądowy, którym na gruncie obowiązujących 

ustaw jest Sąd Najwyższy.  

W kontekście przedstawionych wyżej zapatrywań, co do rozumienia prawa do 

sądu, w kontekście postępowań dyscyplinarnych prokuratorów, w pełni zasadne są 

wątpliwości co do zgodności przepisów art. 121 i art. 122 pkt 13 ustawy z dnia 8 

grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym z art. 45 ust. 1 Konstytucji, ponieważ mocą 

tych przepisów kontrola sądowa orzeczeń Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, 
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wydanych po 3 kwietnia 2018 roku, lub w tych sytuacjach, gdy termin do wniesienia 

kasacji upłynął po tej dacie, została wyłączona. 

Jednocześnie, dokonując przedstawionej oceny, Sąd Najwyższy nie znalazł 

argumentów przemawiających za konstytucyjnością przedstawionych rozwiązań 

prawnych w oznaczonym zakresie, które w niniejszej sprawie winny znaleźć 

zastosowanie. 

Drugim z wzorców badania konstytucyjności powołanych unormowań 

ustawowych jest przepis art. 77 ust 2 Konstytucji. Stanowi on, że ustawa nie może 

nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. 

„Znaczenie art. 77 ust. 2 Konstytucji RP polega na tym, iż wyraża adresowany 

do ustawodawcy zakaz zamykania komukolwiek drogi sądowej do dochodzenia 

naruszonych wolności i praw. Przepis ten, z jednej strony, stanowi - dopełniając 

treść art. 45 ust. 1 Konstytucji RP („Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd") - podmiotowe prawo do sądu, z drugiej zaś - 

gwarancję materialnego prawa do sądu.” (Haczkowska Monika, Komentarz do art. 

77 Konstytucji, LexisNexis 2014, teza 12; zob. także wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999, sygn. SK 19/98). W doktrynie podkreśla się, 

że „ograniczenie wolności i praw nie może doprowadzić do naruszenia ich istoty, 

które uniemożliwiałoby zrealizowanie uprawnienia lub wolności. Na sytuację taką 

Trybunał Konstytucyjny wskazywał w wyroku z 14 czerwca 1999 r., K. 11/98, 

LexisNexis nr 343593 (OTK 1999, nr 5, poz. 97), w którym podkreślał związek 

obydwu regulacji w kontekście art. 31 ust. 3 Konstytucji RP: „Artykuł 77 ust. 2 

Konstytucji rozumieć bowiem należy jako rozwinięcie art. 45 ust. 1, w zakresie w 

jakim prawo do sądu jest uzależnione od tego, iż przede wszystkim droga sądowa 

nie zostanie zamknięta wprost albo poprzez wprowadzenie takich ograniczeń, które 

by znosiły lub naruszały istotę tego prawa".” (Haczkowska Monika, Komentarz do 

art. 77 Konstytucji, LexisNexis 2014, teza 14). 

Co należy wyraźnie uwypuklić analizowany zakaz zamykania drogi sądowej 

należy rozumieć w ten sposób, że zakazane jest wyłączenie drogi sądowej, a nie jej 

ograniczenie. Ograniczenie prawa do sądu może być bowiem w pewnych 

przypadkach uzasadnione lub konieczne, chociażby ze względu na wartości 
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powszechnie szanowane w państwie prawnym, takie jak bezpieczeństwo prawne, 

zasada legalizmu czy zaufanie do prawa (zob. uwagi zawarte w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 4 listopada 2013 roku, sygn. SK 30/02).  

Uwzględniając powyższe rozważania, Sąd Najwyższy przy rozpoznawaniu 

środka odwoławczego dostrzegł, iż mocą przepisów art. 121 i art. 122 pkt 13 ustawy 

z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, obwinionemu A. G. została 

zamknięta droga sądowa, w celu dochodzenia naruszonych praw (prawa do 

rozpoznania sprawy przez niezależny i niezawisły organ sądowy). Tym samym 

wskazane przepisy, w omawianym zakresie mogą być niezgodne również z art. 77 

ust. 2 Konstytucji. 

 

Podobnie jak w przypadku art. 45 ust. 1 Konstytucji, dokonując przedstawionej 

oceny, Sąd Najwyższy nie znalazł argumentów przemawiających za zgodnością 

uchwalonych przez Sejm rozwiązań prawnych z art. 77 ust. 2 Konstytucji w 

oznaczonym zakresie.  

Z przytoczonych względów, w ocenie Sądu Najwyższego, przedstawienie 

Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego w celu dokonania oceny 

zaskarżonych norm prawnych, w kontekście wskazanych zasad konstytucyjnych, 

było w pełni uzasadnione i konieczne.  

W celu ewentualnego odniesienia się do argumentów, które mogą pojawić się 

na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, co winno doprowadzić do 

osiągnięcia celu postępowania, Sąd Najwyższy uznał za wskazane, by zgłosić udział 

w postępowaniu przed Trybunałem, wyznaczając ze składu orzekającego sędziego 

sprawozdawcę jako przedstawiciela sądu formułującego pytanie prawne.  

Z powyższych względów Sąd Najwyższy postanowił jak w sentencji. 


