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Krzysztof Riedl 

Przypadki ustawowego wygaszenia kadencji  

Mechanizm polegający na ustawowym wygaszeniu (skróceniu) kadencji organu, 

członków organu lub osób pełniących określone funkcje państwowe pojawiał się już 

kilkakrotnie w polskiej praktyce ustrojowej. W latach 2015-2017 dostrzegalna jest jednak 

wyraźna intensyfikacja tego typu rozwiązań. 

W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne przypadki zastosowania (lub próby 

zastosowania) ustawowego wygaszenia kadencji wraz z linkami do treści właściwych ustaw 

oraz informacją, czy przepis wygaszający kadencję był przedmiotem oceny Trybunału 

Konstytucyjnego. W przypisach dolnych zawarto informację co do inicjatywy i uchwalenia 

poszczególnych przepisów przewidujących skrócenie kadencji wymienionych organów. 

W tabeli użyto następujących skrótów: SN – Sąd Najwyższy, KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii 

i Telewizji, TK – Trybunał Konstytucyjny, KRS – Krajowa Rada Sądownictwa. 

Lp. Ustawa Wygaszenie kadencji Orzeczenie TK / 

inne uwagi 

1.  Ustawa z 20.12.1989 r. o zmianie ustaw – 

Prawo ustroju sądów powszechnych, o Sądzie 

Najwyższym, o Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym, o Trybunale 

Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i 

Prawo o notariacie1 (art. 9) 

Sędziowie SN 

(wtedy stanowisko to było 

kadencyjne) 

brak 

2.  Ustawa z 29.12.2005 r. o przekształceniach i 

zmianach w podziale zadań i kompetencji 

organów państwowych właściwych w sprawach 

łączności, radiofonii i telewizji2 (art. 21 ust. 1) 

Członkowie KRRiT 

niezgodne z 

Konstytucją (K 

4/06) 

                                                 
1 Regulacja ta, przewidująca skrócenie trwającej ówcześnie pięcioletniej kadencji SN, związana była z dekomunizacją i 

odpolitycznieniem Sądu Najwyższego w toku transformacji ustrojowej. 
2 Projekt ustawy został złożony przez posłów PiS. Ustawa została przyjęta przede wszystkim głosami posłów PiS, 

Samoobrony oraz LPR (236 za, 179 przeciw, 2 wstrzymujące się). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890730436/O/D19890436.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890730436/O/D19890436.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890730436/O/D19890436.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890730436/O/D19890436.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890730436/O/D19890436.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890730436/O/D19890436.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052672258/O/D20052258.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052672258/O/D20052258.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052672258/O/D20052258.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20052672258/O/D20052258.pdf
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=357&sprawa=3992
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=357&sprawa=3992
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3.  Ustawa z 12.06.2015 r. o zmianie ustawy o 

Sądzie Najwyższym3 (art. 2) 

Prezesi SN  

(z wyłączeniem I Prezesa SN) 

brak 

4.  
Ustawa z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o 

Trybunale Konstytucyjnym4 (art. 2) 
Prezes i Wiceprezes TK 

niezgodne z 

Konstytucją (K 

35/15) 

5.  

Ustawa z 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o 

radiofonii i telewizji5 (art.2 ust. 1) 

członkowie zarządów i rad 

nadzorczych spółek „Telewizja 

Polska – Spółka Akcyjna” i 

„Polskie Radio – Spółka 

Akcyjna” 

umorzenie 

postępowania 

przed TK (K 

13/16) 

6.  Ustawa z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw6 (art. 5 ust. 1 i 2) 

członkowie sędziowscy KRS 

członkowie KRS będący 

posłami i senatorami 

ustawa nie weszła 

w życie (weto) 

7.  Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Sądzie 

Najwyższym7 (art. 87 i 91) 
I Prezes SN 

ustawa nie weszła 

w życie (weto) 

8.  Ustawa z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o 

Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw8 (art. 6 i 7) 

członkowie sędziowscy KRS brak 

9.  Ustawa z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym9 

(art. 111 § 1 i 4) 
I Prezes SN brak  

                                                 
3 Projekt ustawy został złożony jako projekt Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Ustawa została uchwalona niemal 

jednomyślnie (419 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się). 
4 Projekt ustawy został złożony przez posłów PiS (druk sejmowy nr 12). Ustawa została uchwalona głosami posłów PiS i 

Kukiz’15 (268 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących), posłowie pozostałych ugrupowań zbojkotowali głosowanie i nie wzięli w 

nim udziału. 
5 Projekt ustawy został złożony przez posłów PiS (druk sejmowy nr 158). Ustawa została uchwalona głównie głosami posłów 

PiS (232 za, 152 przeciw, 34 wstrzymujące się).  
6 Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów (druk sejmowy nr 1423). Ustawa została – mimo licznych protestów – 

uchwalona głównie głosami posłów PiS, większość opozycji zbojkotowała głosowanie (227 za, 5 przeciw, 228 nie 

głosowało). Prezydent 31 lipca 2017 r. (co zapowiedział już 24 lipca 2017 r.) zawetował ustawę. 
7 Projekt ustawy został złożony przez posłów PiS (druk sejmowy nr 1727). Ustawa została – mimo licznych protestów – 

uchwalona niemal wyłącznie głosami PiS (235 za, 192 przeciw, 23 wstrzymujące się). Prezydent 31 lipca 2017 r. (co 

zapowiedział już 24 lipca 2017 r.) zawetował ustawę. 
8 Projekt ustawy został złożony przez Prezydenta 26 września 2017 r. (druk sejmowy nr 2002). Ustawa została uchwalona 

niemal wyłącznie głosami PiS (237 za, 166 przeciw, 22 wstrzymujące się). 
9 Projekt ustawy został złożony przez Prezydenta 26 września 2017 r. (druk sejmowy nr 2003). Ustawa została uchwalona 

niemal wyłącznie głosami PiS (239 za, 171 przeciw, 24 wstrzymujące się). 

http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001167/O/D20151167.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001167/O/D20151167.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001928/O/D20151928.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001928/O/D20151928.pdf
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=13159&sprawa=16432
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=13159&sprawa=16432
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000025/O/D20160025.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000025/O/D20160025.pdf
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=14922&sprawa=17154
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=14922&sprawa=17154
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D1EC05A3F1400EB1C12580ED00286A5E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D1EC05A3F1400EB1C12580ED00286A5E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D1EC05A3F1400EB1C12580ED00286A5E
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=79AFE72D21974105C125815B006FF6EC
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=79AFE72D21974105C125815B006FF6EC
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000003/O/D20180003.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000003/O/D20180003.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000003/O/D20180003.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000005/O/D20180005.pdf
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10.  Ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 

procesie wybierania, funkcjonowania i 

kontrolowania niektórych organów 

publicznych10 (art. 7) 

Państwowa Komisja Wyborcza brak 

 

                                                 
10 Projekt ustawy został złożony przez posłów PiS (druk sejmowy nr 2001). Ustawa została uchwalona niemal wyłącznie 

głosami PiS (234 za, 199 przeciw, 2 wstrzymujące się). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000130/O/D20180130.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000130/O/D20180130.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000130/O/D20180130.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000130/O/D20180130.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000130/O/D20180130.pdf

