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Profil kandydata na sędziego TK 

1. Michał Warciński jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Specjalizuje się w 

prawie cywilnym oraz w prawie obrotu nieruchomościami. 

2. Organizacje pozarządowe prowadzące monitoring wyboru sędziego TK poprosiły 

kandydata o przedstawienie informacji o sobie (na podstawie przekazanego 

kwestionariusza) oraz o udział w wysłuchaniu obywatelskim. Kandydat nie przekazał 

żadnych informacji, ani nie zadeklarował udziału w wysłuchaniu obywatelskim.   

3. Kandydat urodził się w 1979 r., ma 37 lat. Zgodnie z przepisami kandydat do TK 

powinien spełniać warunki formalne dla sędziego Naczelnego Sądu 

Administracyjnego lub sędziego Sądu Najwyższego. W przypadku sędziego NSA jest 

ustawowy wymóg ukończenia minimum 40 lat, w przypadku sędziego SN nie ma 

kryterium wieku. 

4. Kandydat magisterium z prawa uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, magisterium 

z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaś 

magisterium z historii na Uniwersytecie Warszawskim. 

5. Doktorat „Skutki wykonania umownego prawa odstąpienia w polskim prawie 

cywilnym” obroniony w roku 2006, habilitacja uzyskana w lutym 2015 r. na podstawie 

rozprawy „Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego”. 

6. Kandydat posiada w dorobku publikacje naukowe jako autor lub współautor 

poświęcone przede wszystkim prawu cywilnemu oraz prawu w zakresie obrotu 

nieruchomościami, w tym: dwie monografie, komentarz do kodeksu cywilnego 

(współautor), artykuły w pismach specjalistycznych i glosy do orzeczeń sądowych. 

Wybrane publikacje: „Umowne prawo odstąpienia", „Służebność gruntowa według 

kodeksu cywilnego”, „Wybrane zagadnienia prawa cywilnego” (współredakcja), 

„Grunty warszawskie (wybrane zagadnienia)”, „Przedawnienie roszczeń deliktowych” 

(współautorstwo).  



 

 

7. Dr hab. Michał Warciński jest od 2009 r. zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Prawa 

Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Był też adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. 

Od 21 grudnia 2015 r. dyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 

W latach 2006-2016 asystent i specjalista ds. orzecznictwa w Sądzie Najwyższym. 

W latach 2006-2014 adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 

Od 2016 r. członek Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

Od 2016 r. członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy 

Ministrze Sprawiedliwości w Warszawie. 

8. Kandydat nie ubiegał się wcześniej o stanowisko sędziego Trybunału 

Konstytucyjnego.  

9. Kandydat nie ma praktyki sędziowskiej. 

10. Kandydat był wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i 

Prawnej (KRS 478876) założonego w 2013 r. (myśl-polityczna.pl), prowadzącego 

m.in. sklep internetowy konserwatyzm.pl. 

11. Kandydat w artykule z 9 grudnia 2015 r. opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita 

stwierdził, iż uchwały podjęte przez Sejm RP w dniu 8 października nie miały mocy 

prawnej ze względu na obecność w przepisie (art. 137 ustawy o TK) spójnika „oraz”. 

Jak stwierdził, kandydatów na te stanowiska zgłosić powinno wspólnie Prezydium 

Sejmu oraz grupa co najmniej 50 posłów, co nie miało miejsca. Pogląd ten Kandydat 

rozwinął w tekście opublikowanym na blogu: warcinski.wordpress.com (jest to jedyny 

tekst na tym blogu – dostęp 11/12/2016). 

Opinia ta spotkała się z krytyką m.in. prof. M. Matczaka i radcy prawnego B. 

Sosnowskiego. 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. (K 34/15) stwierdził, że art. 

137 ustawy o TK był zgodny z konstytucją w zakresie, w jakim pozwalał na wybór 8 

października trzech sędziów na miejsce tych, których kadencje kończyły się w 

listopadzie 2015 r., a niezgodny w zakresie, w jakim pozwalał na wybór dwóch 

kolejnych na miejsce tych, których kadencje kończyły się w grudniu 2015 r. 
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