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W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 28 lutego 2020 

roku w przedmiocie wyłączenia mnie od udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygn. akt 

Kpt 1/20, uprzejmie przedstawiam w załączeniu stanowisko w tej sprawie. Uprzejmie 

wnoszę jednocześnie o włączenie załączonego stanowiska do akt sprawy Kpt 1/20- i 

o jego publikację w elektronicznej dokumentacji sprawy na stronie internetowej 

Trybunału Konstytucyjnego. 
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Zał. 1. - Stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 

28 lutego 2020 roku w przedmiocie wyłączenia od udziału w rozpoznawaniu sprawy o 

sygn. akt Kpt 1/20. 



Dr hab. Jarosław Wyrembak 
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Stanowisko w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich 

z dnia 28 lutego 2020 roku w przedmiocie wyłączenia od udziału w 

rozpoznawaniu sprawy o sygn. akt Kpt 1/20 

W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 28 lutego 2020 

roku w przedmiocie wyłączenia mnie od udziału w rozpoznawaniu sprawy o sygn. akt 

Kpt 1/20, ponownie podkreślam, że brak jest jakichkolwiek podstaw jurydycznych i 

merytorycznych do wywodzenia, że objąłem w Trybunale Konstytucyjnym miejsce 

zajmowane przez Pana Profesora Romana Hausera. Ponownie przypominam, że 

zostałem sędzią Trybunału Konstytucyjnego w związku z przedwczesną śmiercią Pana 

Sędziego Profesora Henryka Ciacha. Pan Profesor Roman Hauser - od chwili 

zainicjowania procedury mojego wyboru - pozostawał czynnym sędzią Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, i tym samym nie mógł jednocześnie zachowywać mandatu 

sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prawo polskie, z oczywistych powodów, nie 

dopuszcza możliwości jednoczesnego wykonywania mandatu sędziego Naczelnego 

Sądu Administracyjnego i mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Wobec oczywistej bezzasadności kwestionowania przez Pana dr Adama 

Bodnara mojej legitymacji do orzekania jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego - z 

motywacji, które według mojej oceny nie mogą znaleźć żadnego jurydycznego 

wsparcia - nie znajduję powodów do dalszego argumentowania, że zostałem 

skutecznie wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, zaś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dopełnił aktu mojego wyboru, 

odbierając ode mnie ślubowanie sędziowskie. 
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