
 

 
 

 
Helsińska Fundacja  

Praw Człowieka 
 

 
Instytut Prawa i Społeczeństwa 

 

 

 

Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów 

 

 

Dr hab. prof. UKSW Mariusz Muszyński 

 

Profil kandydata na sędziego TK 

1. Mariusz Muszyński jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w prawie 

publicznym, prawie Unii Europejskiej oraz polskim i niemieckim prawie 

konstytucyjnym. 

2. Mariusz Muszyński urodził się w 1964 r., ma 52 lata. Jest żonaty, ma trójkę dzieci. 

3. Mariusz Muszyński magisterium z prawa uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Uczęszczał również na aplikację prokuratorską. Doktorat 

obronił w roku 1997, habilitacja uzyskana w 2004 r. 

4. Mariusz Muszyński posiada w dorobku publikacje naukowe jako autor lub współautor 

poświęcone przede wszystkim prawu Unii Europejskiej, prawu międzynarodowemu 

publicznemu oraz prawu konstytucyjnemu, w tym: kilka pozycji książkowych, 

rozdziały w monografiach oraz artykuły w pismach specjalistycznych – w języku 

polskim (głównie), niemieckim i angielskim. Wybrane publikacje: „Państwo w prawie 

międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty”, Traktaty europejskie: TUE, TFUE, 

TEWE” (współredakcja). „Prawnomiędzynarodowa istota i prawnokrajowe skutki 

sukcesji państw. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne”, „Analiza opinii Komisji 

Weneckiej z 11 marca 2016 r.”, „Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo” 

(współredakcja), „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K 34/15 z 3 grudnia 2015 w 

zakresie jego skutków prawnych – analiza krytyczna”, „Unia Europejska: historia, 

architektura, prawo” (współredakcja). 

5. W latach 1995-1998 oraz 2001-2005 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

Następnie przez prawie 6 lat przebywał na urlopie bezpłatnym, prowadząc 

działalność naukową. Został zwolniony w trakcie zwolnień grupowych pracowników 

MSZ 2011 r. przeprowadzonych na podstawie specustawy o racjonalizacji 

zatrudnienia w administracji. Mariusz Muszyński odwołał się od tej decyzji do sądu. 

Sąd I instancji zasądził na jego rzecz odszkodowanie, Sąd Apelacyjny w Warszawie 

zmienił jednak wyrok, uznając, że zwolnienie zostało przeprowadzone prawidłowo. 



 

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2016 r. (II PK 174/15) oddalił skargę kasacyjną 

Mariusza Muszyńskiego. 

W latach 1998-2001 kierował działem prawnym w Ambasadzie RP w Berlinie.  

W latach 2006-2007 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Fundacji „Polsko-

Niemieckie Pojednanie” (KRS 9917) oraz przedstawiciela rządu RP w kuratorium 

niemieckiej fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.  

Do 2008 roku pełnomocnik minister spraw zagranicznych Anny Fotygi ds. stosunków 

polsko-niemieckich.  

W latach 2007-2009 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP. 

Członek Trybunału Stanu kadencji 2011-2015 oraz 2015-2019. 18 listopada 2015 r. 

wybrany na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu. 

Od października 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju.  

W kwietniu 2016 r. nominowany przez rząd Beaty Szydło w skład Komisji Weneckiej 

przy Radzie Europy. 

6. W latach 2005-2012 był kierownikiem Katedry Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji 

na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.  

W latach 2007-2012 pełnił funkcję prodziekana tego wydziału ds. nauki, współpracy i 

promocji.  

Był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa 

i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Redaktor naczelny rocznika „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych”. 

7. Był członkiem komitetu naukowego II i III konferencji smoleńskiej z lat 2013 i 2014 r. 

8. Mariusz Muszyński nie ma praktyki sędziowskiej. 

9. 1 grudnia 2015 roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie 

zaopiniowała jego kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 2 grudnia 

2015 r. został wybrany na sędziego TK na miejsce obsadzone wcześniej przez Sejm 

8 października 2015 r., dotyczące wakatów powstałych w listopadzie 2015 r., 

podczas kadencji jeszcze poprzedniego Sejmu. W uchwale nie podano początku jego 

kadencji a 3 grudnia 2015 r. w nocy prezydent Andrzej Duda odebrał od niego 

przyrzeczenie. Nie został dopuszczony do orzekania przez Prezesa TK Andrzeja 

Rzeplińskiego z powołaniem się na wyroki Trybunału Konstytucyjnego. 

W postanowieniu z dnia 7 stycznia 2016 r. (U 8/15) Trybunał Konstytucyjny, 

umarzając postępowanie w sprawie zbadania zgodności uchwał Sejmu o 

stwierdzeniu braku mocy prawnej uchwał Sejmu z dnia 8 października 2015 r. oraz 

zgodności uchwał Sejmu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru nowych sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego z Konstytucją, stwierdził, że skuteczność uchwał o 

ponownym wyborze – obok dopełnienia wymogów formalnych – zależała wyłącznie 

od tego, czy 8 października 2015 r. w sposób ważny dokonano obsadzenia stanowisk 

sędziów TK i czy zgodna z Konstytucją była podstawa prawna owego wyboru, o czym 

ostatecznie orzeczono w wyroku Trybunału z dnia 3 grudnia 2015 r. (K 34/15). W 



 

 

orzeczeniu tym natomiast TK 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. (Mariusz Muszyński 

został z wskazaniem na te miejsca), a niezgodny w zakresie, w jakim pozwalał na 

wybór dwóch kolejnych na miejsce tych, których kadencje kończyły się w grudniu 

2015 r. 

10. Mariusz Muszyński aktywnie publikował na portalu społecznościowym Twitter, a jego 

wypowiedzi nie budziły kontrowersje. Po wyborze przez Sejm na sędziego TK profil 

został usunięty, w internecie dostępne są jednak zbiory zachowanych tweetów.  

11. 23 listopada 2016 r. „Gazeta Wyborcza” opublikowała artykuł pt. „Agent rządu w 

Trybunale. Skąd luka w życiorysie Muszyńskiego?”. Z informacji w nim zawartych 

wynika, że w 1993 r. Mariusz Muszyński został przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa 

i skierowany na szkolenie w Ośrodku Kształcenia Wywiadu w Kiejkutach Starych. 

Następnie przez rok pracował w centrali UOP w Warszawie, a następnie objął funkcję 

szefa działu prawnego w ambasadzie w Berlinie, co miało stanowić przykrywkę dla 

drugiego etatu.  

Informacje o służbie Mariusza Muszyńskiego w wywiadzie miały dotrzeć wcześniej do 

kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Mariusz Muszyński miał wtedy powiedzieć 

prezesowi TK Andrzejowi Rzeplińskiemu, że w latach 90-tych „wykonywał prywatne 

zlecenia”. 

W odpowiedzi na wskazany artykuł koordynator ds. służb specjalnych Mariusz 

Kamiński stwierdził, że Mariusz Muszyński nie pracuje w wywiadzie oraz, że „nie ma 

żadnych przeszkód formalnych, aby Pan Profesor Muszyński mógł sprawować 

funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego”. 
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