
Sprostowanie do artykułu red. Magdaleny Kazikiewicz „Prezes Trybunału dojeżdża do 

pracy z Berlina. Tyle płacimy za jej mieszkanie i dojazdy”, opublikowanego 28 lutego 

2017 r. na portalu internetowym „Wirtualna Polska”  

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 

r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), proszę o zamieszczenie następującego sprostowania: 

 

SPROSTOWANIE 

W artykule „Prezes Trybunału dojeżdża do pracy z Berlina. Tyle płacimy za jej 

mieszkanie i dojazdy” autorstwa red. Magdaleny Kazikiewicz, zamieszczonym 28 lutego 

2017 r. na portalu internetowym „Wirtualna Polska”, podana została nieprawdziwa 

informacja, sugerująca jakoby zamieszkiwanie Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii 

Przyłębskiej poza Warszawą będącą miejscem siedziby TK stanowiło dodatkowe koszty dla 

budżetu państwa i w konsekwencji podatników. Chodzi o użyte  

w powyższym artykule dwa sformułowania: „(…) Trybunał pokrywa nie tylko jej przejazdy 

z i do domu, ale także wynajmuje mieszkanie służbowe w centrum Warszawy (…)” oraz „(…) 

Z pieniędzy podatników pokrywane są także przejazdy prezes Przyłębskiej z Berlina do 

Warszawy i z powrotem”. 

Trybunał Konstytucyjny informuje, że zgodnie z art. 17 ustawy z 30 listopada 2016 r. 

o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2073), sędziemu 

Trybunału stale zamieszkałemu poza m.st. Warszawą przysługuje bezpłatne zakwaterowanie 

w m.st. Warszawie, zwrot kosztów przejazdu i dodatek z tytułu rozłąki z rodziną. Tak więc 

koszty dojazdu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego każdego sędziego pokrywane są 

z budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Biuro TK realizuje to dokonując zakupu imiennej 

karty sieciowej na przejazdy PKP wraz z uprawnieniami do 50 proc. zniżki na przejazdy PKP 

(czyli legitymacją), ważnej na terenie Polski. Żadne inne koszty i zwroty dla Pani Prezes 

TK nie były dokonywane. Koszty dojazdu Pani Prezes są analogiczne do tych, jakie 

Biuro TK ponosi na zakup kart sieciowych i uprawnień do zniżki dla innych sędziów 

TK.  

Ponadto ze środków Trybunału pokrywane są koszty zakwaterowania sędziego TK  

w Warszawie (na podstawie ww. art. 17 ustawy o statusie sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego). Odbywa się to poprzez wynajem mieszkania służbowego dla wszystkich 

sędziów stale zamieszkałych poza Warszawą.  

W związku z powyższym proszę o sprostowanie informacji nieprawdziwych  

i mogących wprowadzać Czytelników w błąd. 

 

      Z poważaniem  

      Grażyna Leśniak  

      z up. Katarzyny Sokolewicz – Hirszel 

      Rzecznika Prasowego 

      Biura Trybunału Konstytucyjnego  


