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WSTĘPNY WNIOSEK 

O POCIĄGNIĘCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSTYTUCYJNEJ PRZED 

TRYBUNAŁEM STANU PREZESA RADY MINISTRÓW MATEUSZA 

MORAWIECKIEGO 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 156 ust. 1 i 2 oraz art. 198 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (dalej: „Konstytucja RP”), a także art. 2 

ust. 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2122 z późn. zm.), składamy wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności 

konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu Prezesa Rady Ministrów Mateusza 

Morawieckiego, zarzucając mu: 

składając w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Sejmie RP rządowy projekt ustawy o ratyfikacji 

decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu 

zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom 

i wskazując jako tryb właściwy ratyfikacji umowy międzynarodowej tryb wskazany w art. 89 

ust. 1 pkt 3 i 4 Konstytucji RP spowodował przekazanie organizacji międzynarodowej 

kompetencji organów władzy państwowej w zakresie zaciągania pożyczek na rynku 

kapitałowym oraz nakładania tzw. krajowych wkładów od tworzyw sztucznych (oraz 

kolejnych podatków, których wprowadzenie zapowiedziane jest do 1 stycznia 2023 r.) bez 

wymaganej Konstytucją RP ratyfikacji w drodze ustawy przegłosowanej większością 

kwalifikowaną lub referendum ogólnokrajowego, tj. naruszenie art. 90 ust. 2 Konstytucji 

RP oraz art. 231 Kodeksu karnego.  

 

UZASADNIENIE 

 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki brał udział jako przedstawiciel 

Rzeczypospolitej Polskiej w specjalnym spotkaniu Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 

2020 roku w Brukseli. W trakcie spotkania Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 



wyraził w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na zaciągnięcie przez Komisję Europejską 

długu publicznego, za którego spłatę odpowiedzialność będą ponosić państwa członkowskie 

Unii Europejskiej (w tym Polska).  

Dowód: konkluzje ze spotkania Rady Europejskiej, s. 3, pkt A5; fakt powszechnie znany 

 

Prezes Rady Ministrów wyraził również ramową zgodę na ustanowienie nowych 

podatków obciążających obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej 

(w tym Polski), a wpłacanych bezpośrednio do budżetu Unii Europejskiej. Zgoda ta obejmuje 

następujące podatki: podatek od śladu węglowego, podatek cyfrowy, podatek od transakcji 

finansowych, podatek związany z brakiem recyklingu odpadów plastikowych.  

Dowód: konkluzje ze spotkania Rady Europejskiej, s. 8, pkt A29. 

 

Następnie w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Sejmie RP został złożony rządowy projekt 

ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 

2014/335/UE, Euratom (zwany dalej: projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE). 

Projekt ustawy o ratyfikacji zasobów własnych UE został zarejestrowany jako druk sejmowy 

nr 1123, a rząd wskazał w uzasadnieniu projektu, że ma on zostać poddany pod głosowanie 

w trybie wskazanym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 Konstytucji RP. 

Dowód: druk sejmowy nr 1123, fakt powszechnie znany. 

 

Tym samym Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spowodował przekazanie 

organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w zakresie 

zaciągania pożyczek na rynku kapitałowym oraz nakładania tzw. krajowych wkładów 

od tworzyw sztucznych (oraz kolejnych podatków, których wprowadzenie zapowiedziane 

jest do 1 stycznia 2023 r.) w trybie art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 Konstytucji RP, a więc 

z pominięciem art. 90 ust. 2 Konstytucji RP. P:rzeprowadzony przez projektodawcę wybór 

trybu ratyfikacji wzbudził słuszne zastrzeżenia wśród konstytucjonalistów. 

Jeszcze przed głosowaniem pojawiły się opinie prawne m.in. dr. hab. Jacka Zaleśnego 

z Uniwersytetu Warszawskiego oraz opinia zewnętrzna Biura Analiz Sejmowych, które nie 

pozostawiły wątpliwości co do błędnego wyboru trybu ratyfikacji. Zarówno prawo 

do zaciągania długu publicznego, jak i prawo do nakładania podatków należą 

do podstawowych kompetencji organów władzy państwowej. Jako takie mogą zostać 

przekazane organizacji międzynarodowej wyłącznie w trybie przewidzianym w art. 90 ust. 2 



Konstytucji RP, tj. w drodze zawarcia umowy międzynarodowej, a następnie ratyfikowania 

jej przez Sejm i Senat lub w drodze referendum ogólnokrajowego.  

 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaniechał przeprowadzenia procedury 

ratyfikacji określonej w art. 90 ust. 2 Konstytucji RP, dopuszczając się tym samym naruszenia 

tego przepisu Konstytucji, a także dopuszczając się w ten sposób przestępstwa nadużycia 

uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, o którym mowa w art. 231 Kodeksu karnego.  

Mając powyższe na uwadze, wnosimy jak na wstępie. 

  Jako reprezentanta wnioskodawców wskazujemy posła Roberta Winnickiego.  

 

Załączniki:  

-Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej. 

 


