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Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. 

Polityczna walka o Trybunał Konstytucyjny 

W zasadzie komentarz, dotyczący stworzonego przez polityków PO i PiS problemu 

wyboru pięciu sędziów do Trybunału Konstytucyjnego (TK), należało by podsumować jednym 

zdaniem: „Popis głupoty i arogancji”. Głupoty, gdyż PO mając pewność wyboru trzech 

sędziów, bezmyślnie zaryzykowała i przegra wszystkich wybranych pięciu sędziów. Arogancji, 

gdyż PiS mając większość parlamentarną i prawo do wyboru tylko dwóch sędziów, zrobiło 

„skok na kasę” i wprowadzi do TK pięciu sędziów. 

Problem związany z TK jest znacznie poważniejszy, gdyż dotyczy on nie składu 

osobowego TK, ale przede wszystkim traktowania przez władzę ustawodawczą 

i wykonawczą wyników pracy TK, tj. wykonywania orzeczeń TK. 

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w Rozdziale 3 zatytułowanym: „Zasady i tryb 

orzekania oraz wykonywania orzeczeń” w podrozdziale: „Orzeczenia Trybunału” (przepisy 

od art. 66 do art. 81), wydawać by się mogło zawiera przepisy określające zasady i tryb 

orzekania oraz wykonywania orzeczeń. Praktycznie przepisy tego rozdziału kończą się na 

wydawaniu orzeczeń przez TK oraz zasad ich ogłaszania. W ustawie o TK nie mówi się nic 

o wykonywaniu orzeczeń TK, w tym wyroków TK. To znaczy, w jakim terminie od wydania 

orzeczenia przez TK stwierdzającego niekonstytucyjność aktu normatywnego (w części lub 

w całości), musi być on poprawiony i przez jaki organ państwowy. Tak samo wygląda 

sprawa braku zasad wykonywania orzeczeń TK w zaproponowanych przez PO i PiS zmianach 

ustawy o TK – tych zaproponowanych przez PO i uchwalonych przez Sejm RP w dniu 

25 czerwca 2015 r., jak również tych zaproponowanych przez PiS w listopadzie br. Trudno jest 

też znaleźć zasady wykonywania orzeczeń TK w innych przepisach regulujących obowiązki 

organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, głównie Sejmu RP i Senatu RP, które 

odpowiadają za jakość stanowionego w Polsce prawa. Obowiązujący model wykonywania 

orzeczeń TK opiera się na ogólnych zasadach unormowanych w Konstytucji RP i polega na 

tym, że wszystkie podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej, mają 

obowiązek podejmować działania prawodawcze w celu wyeliminowania ujawnionych wad 

systemu prawa – w praktyce zasada ta jest jedynie „pobożnym życzeniem”. Zainteresowanych 

głębszą analizą i oceną istniejącego problemu, odsyłamy do raportu Fundacji Batorego 

„Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę” oraz do 

„Analiz i Rekomendacji” Instytutu Prawa i Społeczeństwa. 

Potwierdzeniem istniejącego stanu rzeczy, przedstawionego w powyższych 

opracowaniach, są coroczne informacje przygotowywane przez TK, w których TK przedstawia 

i omawia swoją działalność oraz podaje aktualne wykazy stanu realizacji orzeczeń TK – 

w załączeniu: stan realizacji orzeczeń TK wydanych do 2014 roku (całość dokumentu: 

„INFORMACJA o istotnych problemach wynikających z działalności o orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego w 2014 roku” znajduje się w Internecie na stronie TK pod adresem: 

http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/Informa

cja2014.pdf). 

http://stowarzyszeniesowa.pl/wp-content/uploads/2015/12/01_Raport-wykonywanie-orzeczen-TK.pdf
http://stowarzyszeniesowa.pl/wp-content/uploads/2015/12/02_Rekomendacje-wykonywanie-orzeczen-TK.pdf
http://stowarzyszeniesowa.pl/wp-content/uploads/2015/12/03_Informacja-TK-2014_Fragment.pdf
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/Informacja2014.pdf
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/publikacje/informacje_o_problemach/Informacja2014.pdf
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Na niechlubnej liście niewykonanych orzeczeń TK (Załącznik nr 12, str. 169) 

znajduje się ważna dla naszego środowiska pozycja (nr 19) – Wyrok TK z dnia 27 czerwca 

2008 r. o sygn. akt K 51/07 (Dz. U. Nr 122, poz. 797)., w którym TK orzekł niekonstytucyjność 

art. 70a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie 

funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego”. Artykuł 

ten stanowi o sporządzeniu przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej raportu o 

działaniach żołnierzy i pracowników Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wojskowych 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu 

wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach 

Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt1-10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. 

"Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie 

Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego" oraz o innych działaniach wykraczających 

poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie, w jakim: 

a) nie gwarantuje zainteresowanym osobom dostępu do akt sprawy, 

b) nie gwarantuje stronom prawa do wysłuchania w przedmiocie zebranych informacji, 

będących podstawą sporządzenia raportu Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, 

c) nie przewiduje środków prawnych umożliwiających uruchomienie sądowej kontroli decyzji 

o podaniu do publicznej wiadomości danych osobowych objętych raportem 

Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. 

Wyrok TK o sygn. akt K 51/07 potwierdza konstytucyjny obowiązek uzupełnienia 

ustawy o odpowiednie regulacje, zawierające niezbędne gwarancje konstytucyjnych 

praw jednostki, przy czym ustawodawcy została pozostawiona swoboda wyboru 

odpowiednich rozwiązań, w granicach wyznaczonych przez zasady i normy 

konstytucyjne. 

Zdziwienie budzi fakt, że żadne władze demokratycznego państwa przez siedem lat nie 

poczuwają się do obowiązku poprawienia niekonstytucyjnej ustawy, której inicjatorem był 

Prezydent RP Lech Kaczyński, a uchwalił ją w 2006 r. Sejm RP – głosami posłów PiS, 

reprezentujących większość parlamentarną oraz głosami posłów PO, a której haniebna 

realizacja przez Antoniego Macierewicza doprowadziła do nieuzasadnionego skrzywdzenia 

wielu wartościowych żołnierzy i pracowników Wojskowych Służb Informacyjnych, do dziś 

pozbawionych możliwości oczyszczenia się z bezpodstawnych zarzutów, niezaprzeczalnie 

stwierdzonych przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie. Na zlecenie Prezesa Rady 

Ministrów przez ostatnie kilka lat sprawą zajmował się nieudolnie Minister ON (tzw. „Projekt 

ZB4”). Może w końcu doczekaliśmy się czasów, że nowa władza, objęta przez partię PiS 

odpowiedzialną za stworzenie i uchwalenie niekonstytucyjnej ustawy, pokaże, jak należy 

poprawić swój prawny bubel i naprawić krzywdy wyrządzone przez swoich przedstawicieli 

wszystkim niesłusznie oskarżonym osobom? A może jesteśmy niepoprawnymi optymistami, 

wierzącymi w szlachetność nowej władzy demokratycznego państwa, których za chwilę nowa 
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władza ponownie okrzyknie winnymi wszystkich klęsk, które miały miejsce w Polsce po 1989 

roku. 

Powyższy przykład oraz pozostałe niewykonane orzeczenia TK stwierdzające 

niekonstytucyjność uchwalonych przez Sejm RP aktów normatywnych uprawniają do 

postawienia kilku zasadniczych pytań: 

 Czy orzeczenia TK o niekonstytucyjności uchwalonych ustaw mają jakiś sens? 

 Dlaczego politycy i władze nic nie robią w tak ważnej sprawie? 

 Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka? 

 A może instytucja TK jest w Polsce niepotrzebna, tylko nikt nie ma odwagi tego 
powiedzieć  – po co krępować ręce władzy wykonawczej i ustawodawczej? 

Dlatego apelujemy do wszystkich polityków, prawników i ekspertów: pochylcie 

się nad zasygnalizowanym problemem, przedyskutujcie go, opracujcie profesjonalną 

ustawę o TK i ją uchwalcie. Przyzwoite prawo – na miarę dzisiejszych czasów i potrzeb 

Narodu, w którym niezwłoczne wykonywanie orzeczeń TK, zwłaszcza 

o niekonstytucyjności aktów normatywnych, jest normą w demokratycznym państwie 

prawa i sprawiedliwości. NAPRAWDĘ, TO ZADANIE NIE JEST AŻ TAKIE TRUDNE. 

SOWA 


