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Jak Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłebskiej jest 
wykorzystywany do rozwiązywania problemów rządu PiS? 

 

 Rząd ma problem? TK ma rozwiązanie 

1 Nowelizacja prawa o zgromadzeniach uchwalona przez PiS 
wprowadzająca m.in. na potrzeby organizacji miesięcznic 
smoleńskich nowe, uprzywilejowane zgromadzenia cykliczne 
jest powszechnie krytykowana i oceniana jako ograniczenie 
konstytucyjnej wolności zgromadzeń. 

Prezydent kieruje wniosek do TK 

Trybunał Konstytucyjny 16 marca 2017 r. 
stwierdza, że przepisy wprowadzające 
uprzywilejowanie zgromadzeń cyklicznych są 
zgodne z Konstytucją. 

Zgromadzenia cykliczne 

- W grudniu 2016 r. parlament uchwalił nowelizację Prawa o 
zgromadzeniach autorstwa PiS, która wprowadza m.in. nowy typ 
uprzywilejowanych zgromadzeń cyklicznych, na których 
organizację przez trzy lata specjalną zgodę wydaje wojewoda, z 
jednoczesnym zakazem możliwości organizacji innych 
zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie. 

- Uchwalone z uwagi na kontrmanifestacje i blokady 
organizowanych przez PiS miesięcznic smoleńskich przepisy 
spotkały się z szeroką krytyką organizacji pozarządowych, SN, RPO, 
a także przedstawicieli OBWE już podczas prac legislacyjnych. 

- 28 grudnia 2016 r. prezydent Andrzej Duda – przed podpisaniem 
ustawy – skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o 
zbadanie noweli prawa o zgromadzeniach z Konstytucją. 

(Kp 1/17) Trybunał Konstytucyjny 16 marca 2017 r. 
wydał wyrok, w którym stwierdził, że przepisy 
wprowadzające uprzywilejowanie zgromadzeń 
cyklicznych są zgodne z Konstytucją. 

2 
Indywidualna kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa 
stanęła na przeszkodzie dokończenia przeprowadzenia przez 
Zbigniewa Ziobrę reformy sądownictwa. 

Ziobro kieruje wniosek do TK 

Trybunał Konstytucyjny 20 czerwca 2017 r. 
stwierdza m.in., że przepis ustawy o KRS 
odnoszący się do kadencji członków KRS 
wybieranych spośród sędziów sądów 
powszechnych rozumiany w ten sposób, że 
kadencja ta ma charakter indywidualny jest 
niezgodny z Konstytucją 

Kadencja członków KRS 

- Prokurator Generalny skierował do TK wniosek dotyczący 
zgodności z Konstytucja niektórych przepisów ustawy o KRS 
dotyczących wyboru członków KRS spośród sędziów oraz 
zakwestionował konstytucyjność indywidualnych kadencji 
członków KRS wybieranych przez sędziów. 

- Ziobro zaskarżył te przepisy, aby zalegalizować swoją reformę 
sądownictwa. Sejm wstrzymał nad nią prace z powodu wątpliwości 
zgłaszanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, które dotyczyły 
wygaszenia kadencji 15 sędziów KRS. 

- Zgodnie z Konstytucją RP kadencja wybranych członków Krajowej 
Rady Sądownictwa trwa cztery lata. 

(K 5/17) Trybunał Konstytucyjny 20 czerwca 2017 r. 
wydał wyrok, w którym stwierdził, że przepisy ustawy 
o KRS dotyczące wyboru członków KRS spośród 
sędziów sądów powszechnych i sądów 
administracyjnych są niezgodne z Konstytucją oraz, 
że przepis ustawy o KRS odnoszący się do kadencji 
członków KRS wybieranych spośród sędziów sądów 
powszechnych rozumiany w ten sposób, że 
kadencja ta ma charakter indywidualny jest 
niezgodny z Konstytucją. 

3 Prezydent stosuje prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego, b. 
szefa CBA i działacza PiSu skazanego nieprawomocnie za 
przekroczenie uprawnień. 

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w 
sprawie sporu kompetencyjnego w związku z 
czym Sąd Najwyższy 1 sierpnia 2017 r. musiał 
zawiesić postępowanie ws. Mariusza 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kp%201/17
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%205/17


2 
 

Fundacja Wolne Sądy 
ul. Wiejska 12/9, 00-490 Warszawa 

www.wolnesady.org 

Sąd Najwyższy wydaje uchwałę, w której uznaje, że Prezydent 
może ułaskawić wyłącznie osoby prawomocnie skazane, a 
zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie 
wywołuje skutków procesowych. 

Marszałek Sejmu kieruje do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego. 

Prokurator Generalny kieruje wniosek do TK dot. przepisów 
umożliwiających SN badanie tej materii. 

Kamińskiego. TK do dziś nie rozpoznał sprawy, 
postępowanie od ponad 4 lat pozostaje 
zawieszone. 

W reakcji na wniosek PG Trybunał Konstytucyjny 
17 lipca 2018 r. stwierdził, że prezydent miał prawo 
do ułaskawienia Mariusza Kamińskiego jeszcze 
przed prawomocnym wyrokiem sądu. 

Realizowanie prawa łaski przez Prezydenta 

- Mariusz Kamiński, b. szef CBA, działacz PiS został nieprawomocnie 
skazany za przekroczenie uprawnień na trzy lata więzienia i dziesięć 
lat zakazu sprawowania funkcji publicznych. Sąd skazał również 
trzech innych funkcjonariuszy Biura. Wyrok został zaskarżony do 
sądu II instancji Zanim wyrok się uprawomocnił, Prezydent Andrzej 
Duda ułaskawił Kamińskiego i pozostałych skazanych. W związku z 
ułaskawieniem, Sąd Okręgowy uchylił zaskarżony wyrok i 
postępowanie karne wobec wszystkich oskarżonych umorzył. 
Oskarżyciele posiłkowi wnieśli kasację do Sądu Najwyższego. 

- Sąd Najwyższy 31 maja 2017 r. w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, 
w której stwierdził, że prawo łaski może być realizowane wyłącznie 
wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem 
sądu, a zastosowanie prawa łaski przez Prezydenta przed datą 
prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych (sygn. 
I KZP 4/17). 

Marszałek Sejmu kieruje do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego 

Prokurator Generalny kieruje wniosek do TK dot. przepisów 
umożliwiających SN badanie tej materii 

(Kpt 1/17)Trybunał Konstytucyjny wszczął 
postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego 
między SN, a Prezydentem w związku z czym Sąd 
Najwyższy 1 sierpnia 2017 r. zawiesił postępowanie 
ws. Mariusza Kamińskiego i innych. TK do dziś nie 
rozpoznał sprawy, postępowanie od ponad 4 lat 
pozostaje zawieszone. 

(K 9/17) W reakcji na wniosek PG Trybunał 
Konstytucyjny 17 lipca 2018 r. wydał wyrok, w którym 
uznał, że prezydent miał prawo do ułaskawienia 
Mariusza Kamińskiego jeszcze przed prawomocnym 
wyrokiem sądu. 

4 Konstytucyjność nowej, wybieranej w całości przez Sejm RP 
Krajowej Rady Sądownictwa i wygaszenie kadencji 
dotychczasowej KRS jest kwestionowana. 

neoKRS kieruje wniosek do TK 

Trybunał Konstytucyjny 25 marca 2019 r. 
stwierdza, że nowe zasady wyboru sędziów do KRS 
są zgodne z konstytucją. Jednocześnie uznaje 
przepis dopuszczający możliwość kierowania do 
sądu odwołań od uchwał KRS w konkursach do SN 
za niezgodny z Konstytucją. 

Kandydaci do SN odwołują się od uchwał KRS kwestionując jej 
niezależność, a NSA wstrzymuje wykonanie uchwał neoKRS  

neoKRS kieruje wniosek do TK 

Wybór członków KRS przez Sejm RP – samolegalizacja KRS 

- PiS znowelizował ustawę o KRS i zmienił sposób wyboru 
sędziowskiej części KRS w ten sposób, że zamiast wyboru przez 
środowisko sędziowskie, wyboru sędziowskiej części KRS dokonuje 
Sejm. Jednocześnie skrócił ustawą kadencję sędziowskiej części 
KRS, żeby samodzielnie móc wybrać w całości nową KRS. 

- Zmienione przepisy zaczęły być kwestionowane jako 
niekonstytucyjne, a skład nowej KRS oceniany jako pozbawiony 
niezależności od innych władz. 

- nowa KRS 22 listopada 2018 r. zwróciła się do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności 
niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o KRS z Konstytucją – 
w tym m.in. przepisu określającego sposób wyboru członków Rady 
(art. 9a) 

- identyczny wniosek kilka miesięcy później wniosła grupa 
senatorów PiS.  

(K 12/18) Trybunał Konstytucyjny 25 marca 2019 r. 
wydał wyrok, w którym stwierdził, że art. 9a 
określający sposób wyboru sędziowskiej części KRS 
jest zgodny z Konstytucją. 

 

Dopuszczalność odwołań od uchwał KRS wyłaniających 
kandydatów do SN 

(K 12/18) Trybunał Konstytucyjny 25 marca 2019 r. 
wydał wyrok, w którym stwierdził, że art. 44 ust 1a 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kpt%201/17
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%209/17
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2012/18
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2012/18
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- PiS znowelizował przepisy ustawy o KRS w ten sposób, że uchwała 
przedstawiająca prezydentowi kandydatów na sędziów Sądu 
Najwyższego staje się prawomocna, jeżeli nie zaskarżyli jej wszyscy 
uczestnicy postępowania. 

- Kandydaci do SN, którzy nie zostali przedstawieni przez neoKRS do 
powołania przez prezydenta skarżyli te decyzje do NSA. NSA, w 
związku z tymi odwołaniami udzielił zabezpieczenia i wstrzymał - w 
zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał neoKRS o powołaniu 
sędziów do SN. 

- Prezydent RP zignorował zabezpieczenie NSA i powołał 37 osób do 
SN. 

- 21 listopada 2018 r. NSA skierował pytania prejudycjalne do TSUE 
dot. m.in. prawa do odwołań kandydatów niezgłoszonych przez KRS 
do powołania na sędziów Sądu Najwyższego i niezależności 
neoKRS. 

- Nowa KRS 22 listopada 2018 r. zwróciła się do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności 
niektórych przepisów znowelizowanej ustawy o KRS z Konstytucją – 
w tym m.in. przepisu dopuszczającego odwołania od jej decyzji do 
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (Art. 44 
ust. 1a.) 

przewidujący możliwość odwołań od uchwał KRS w 
konkursach do SN jest niezgodny z Konstytucją. 

Skutkiem tego wyroku było zlikwidowanie drogi 
sądowej w konkursach na stanowiska sędziów SN. 

 

- w następstwie tego wyroku w kwietniu 2019 r. Sejm 
uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa, która m.in. całkowicie wykluczyła 
możliwość wnoszenia odwołań od uchwał KRS z 
wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. 
Ponadto zgodnie z nowelizacją postępowania w 
sprawach odwołań od uchwał KRS w sprawach 
indywidualnych dotyczących powołania do 
pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, 
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia jej w 
życie, podlegały umorzeniu z mocy prawa. Miało to 
na celu umorzenie postepowań przed NSA, w 
których zadane zostały pytania prejudycjalne dot. 
niezależności neoKRS. 

5 Strony postępowań kierują do sądów powszechnych i Sądu 
Najwyższego wnioski o wyłączenie sędziów powołanych na urząd 
sędziego przy udziale neoKRS z powodu podniesienia 
okoliczności wadliwości powołania takiej osoby. 

Neosędziowie z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego kierują pytanie 
do TK 

Trybunał Konstytucyjny 2 czerwca 2020 r. uznaje 
przepis kodeksu postępowania cywilnego 
dopuszczający kierowanie wniosków o wyłączenie 
za niekonstytucyjny, jeśli strona we wniosku 
podnosi okoliczności wadliwości powołania 
sędziego przez Prezydenta RP na wniosek neoKRS. 

Wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności 
wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek 
KRS. 

- W związku z kwestionowaniem legalności powołań neosędziów do 
Sądu Najwyższego kierowane były liczne wnioski o wyłączenie 
sędziów powołanych na wniosek neoKRS od orzekania. 

- Neosędziowie z Izby Cywilnej 25 marca 2019 r. zadali TK pytanie 
prawne czy kierowanie wniosków o wyłączenie sędziego w 
postępowaniu cywilnym (art. 49 § 1 k.p.c.) z powodu podniesienia 
okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP 
na wniosek KRS jest zgodne z Konstytucją. 

(P 13/19) Trybunał Konstytucyjny 2 czerwca 2020 r. 
wydał wyrok, że art. 49 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim 
dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie 
sędziego z powodu podniesienia okoliczności 
wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP. 

6 Rygorystyczne przepisy dot. usuwania ciąży w Polsce 
dopuszczają przeprowadzenie aborcji w przypadku stwierdzenia 
ciężkiej wady płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 
życiu. 

Grupa posłów kieruje wniosek do TK  

Trybunał Konstytucyjny 22 października 2020 r. 
stwierdza niekonstytucyjność przesłanki aborcji 
w przypadku stwierdzenia ciężkiej wady płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 
życiu. 

Dopuszczalność aborcji w przypadku stwierdzenia ciężkiej wady 
płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu 

- Grupa posłów wniosła o stwierdzenie niekonstytucyjności 
niektórych przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży, w tym art. 4a ust. 1 pkt 2 dopuszczającego 
przerywanie ciąży w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne 
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu”. 

(K 1/20) Trybunał Konstytucyjny wydał 22 
października 2020 r. wyrok, w którym stwierdził, że 
art. 4a ust. 1 pkt 2 jest niezgodny z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli orzekł, że aborcja w 
przypadku stwierdzenia ciężkiej wady płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu 
narusza Konstytucję. 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%2013/19
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%201/20
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7 
Pierwszy Prezes SN kieruje wniosek o podjęcie przez skład trzech 
połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych SN uchwały dotyczącej m.in. prawidłowości 
składów sądów z udziałem osób powołanej przy udziale neoKRS. 

Marszałek Sejmu kieruje do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego 

Trybunał Konstytucyjny najpierw 22 stycznia 2020 
r. próbuje bezskutecznie zablokować podjęcie 
uchwały wzywając Pierwszego Prezesa SN o 
zawieszenie postępowania. 

 

Następnie, po wydaniu przez SN uchwały 
niekorzystnej dla władzy, 28 stycznia 2020 r. 
wstrzymuje stosowanie tej uchwały. 

Uchwała trzech połączonych izb SN (próba zablokowania) 

- Po wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r. (A.K. przeciwko Krajowej 
Radzie Sądownictwa i CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu, 
sprawy połączone C-585/18, C-624/18 i C-625/18) Sąd Najwyższy 5 
grudnia 2019 r. wydał wyrok, w którym stwierdził, że ID nie jest sądem 
w rozumieniu prawa UE i prawa krajowego, a KRS nie jest organem 
niezależnym. 

- 15 stycznia 2020 r. Pierwszy Prezes SN zwrócił się do połączonych 
Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały dotyczącej 
prawidłowości składu sądu z udziałem osoby powołanej przez 
neoKRS. W odpowiedzi na wniosek Sąd Najwyższy 23 stycznia 2020 
r. wydał uchwałę (BSA I-4110-1/20), z której wynika m.in., że 
nienależyta obsada Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i 
wojskowych ma miejsce wtedy, gdy w ich składzie znajduje się 
osoba wyłoniona przez neoKRS, choć pociąga to za sobą różne 
skutki w zależności od szczebla sądu i daty orzeczenia. 

 

Podjęcie uchwały próbowała zablokować partia rządząca i 
powiązane z nią organy: 

- 22 stycznia 2020 r., w związku z wnioskiem PPSN, Marszałek Sejmu 
skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o 
rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych pomiędzy Sejmem RP a 
Sądem Najwyższym oraz pomiędzy Prezydentem RP a Sądem 
Najwyższym dotyczących kompetencji SN „do dokonywania 
prawotwórczej wykładni przepisów prawa, prowadzącej do zmiany 
stanu normatywnego w sferze ustroju i organizacji wymiaru 
sprawiedliwości” oraz kompetencji „do oceny skuteczności 
powołania sędziego”. 

(Kpt 1/20) W sprawie rzekomego sporu 
kompetencyjnego: 

 

Próba uniemożliwienia podjęcia uchwały: 

- 22 stycznia 2020 r. Prezes TK skierowała do 
Pierwszego Prezesa SN pismo informujące o 
wszczęciu postępowania w sprawie sporu 
kompetencyjnego, w związku z czym sprawy objęte 
wnioskiem marszałek sejmu podlegają zawieszeniu. 
Pierwsza Prezes SN odpowiedziała, że spór 
kompetencyjny nie istnieje, gdyż przed SN nie toczą 
się postepowania objęte wnioskiem Marszałka 
Sejmu. 

 

Próba zablokowania skutków uchwały: 

- 28 stycznia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał 
postanowienie, którym m.in. wstrzymał stosowanie 
uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej 
oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 23 
stycznia 2020 r. 

 

28 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny 
rozstrzygnął „spór kompetencyjny” na rzecz 
Prezydenta RP i Sejmu RP 

8 Sąd Najwyższy 23 stycznia 2020 r. wydaje w składzie połączonych 
Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
uchwałę (BSA I-4110-1/20), z której wynika m.in., że nienależyta 
obsada Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych 
ma miejsce wtedy, gdy w ich składzie znajduje się osoba 
wyłoniona przez neoKRS, choć pociąga to za sobą różne skutki w 
zależności od szczebla sądu i daty orzeczenia. 

Premier RP kieruje do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności tej 
uchwały 

Trybunał Konstytucyjny 20 kwietnia 2020 r. 
stwierdza, że uchwała składu trzech Izb Sądu 
Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. jest 
niezgodna z Konstytucja RP, Traktatem o UE i 
Europejską Konwencją Praw Człowieka. 

Uchwała trzech połączonych izb SN (neutralizacja) 

- 23 stycznia 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb: 
Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Najwyższego wydał uchwałę (BSA I-4110-1/20), z której wynika m.in., 
że nienależyta obsada Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i 
wojskowych ma miejsce wtedy, gdy w ich składzie znajduje się 
osoba wyłoniona przez neoKRS, choć pociąga to za sobą różne 
skutki w zależności od szczebla sądu i daty orzeczenia. 

(U 2/20) Trybunał Konstytucyjny 20 kwietnia 2020 r. 
wydał wyrok, w którym stwierdził, że uchwała składu 
połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 
23 stycznia 2020 r. jest niezgodna z Konstytucja RP, 
Traktatem o UE i Europejską Konwencją Praw 
Człowieka. 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=Kpt%201/20
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=U%202/20
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- 24 lutego 2020 r. premier RP skierował do TK wniosek o zbadanie 
zgodności uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z Konstytucją RP. 

Uchwała trzech połączonych izb SN  

(kolejny przykład instrumentalnego traktowania TK w sprawach 
niewygodnych dla władzy politycznej) 

- 27 stycznia 2020 r. Prezydent RP skierował do TK wniosek o 
zbadanie konstytucyjności szeregu przepisów k.p.c., k.p.k. i ustawy 
o SN, w zakresie w jakim odnoszą się do takiego rozumienia tych 
przepisów, które zostało przyjęte w uchwale składu połączonych 
Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 23 
stycznia 2020 r. 

(K 2/20) Trybunał Konstytucyjny 20 grudnia 2020 r. 
umorzył postępowanie w związku z wyrokiem z 20 
kwietnia 2020 r. w sprawie U 2/20. 

9 PiS nie jest w stanie wybrać nowego Rzecznika Praw 
Obywatelskich, więc obowiązki RPO, po upływie kadencji, pełni 
nadal dotychczasowy Rzecznik Adam Bodnar, który wielokrotnie 
interweniował w sprawach obywateli, których prawa były 
naruszane przez władzę polityczną.  

Grupa posłów PiS kieruje do TK wniosek dot. kontynuowania 
kadencji przez RPO  

Trybunał Konstytucyjny 15 kwietnia 2021 r. 
stwierdza niekonstytucyjność przepisu 
pozwalającego działać Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich po zakończeniu kadencji do czasu 
objęcia stanowiska przez jego następcę. 

Pełnienie obowiązków przez RPO po upływie kadencji 

- Pięcioletnia kadencja Adama Bodnara jako Rzecznika Praw 
Obywatelskich upłynęła 9 września 2020 r. Do tej daty PiS nie wybrał 
jego następcy, w związku z czym, zgodnie z ustawą, obowiązki RPO 
do czasu wyboru następny pełni Adam Bodnar, który wielokrotnie 
interweniował w sprawach obywateli, których prawa były 
naruszane przez władzę polityczną. 

15 września 2020 r. grupa posłów PiS kieruje do Trybunału wniosek o 
uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o RPO, które 
pozwalają działać Rzecznikowi Praw Obywatelskich po zakończeniu 
kadencji do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę 

(K 20/20) Trybunał Konstytucyjny 15 kwietnia 2021 r. 
wydał wyrok, w którym stwierdził, że przepis ustawy 
o RPO zezwalający na to, żeby dotychczasowy 
Rzecznik Praw Obywatelskich po zakończeniu 
kadencji pełnił swoje obowiązki do czasu objęcia 
stanowiska przez nowego Rzecznika jest niezgodny 
z Konstytucją. 

 

10 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarządza wobec 
Polski środki tymczasowe, którymi zawiesza m.in. stosowanie 
przepisów przyznających Izbie Dyscyplinarnej działającej przy 
SN kompetencję do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych 
sędziów. 

Izba Dyscyplinarna kieruje pytania do TK dotyczące skuteczności 
środków tymczasowych TSUE 

Trybunał Konstytucyjny 14 lipca 2021 r. stwierdza, 
że obowiązek wykonania środków tymczasowych 
odnoszących się do kształtu ustroju i 
funkcjonowania konstytucyjnych organów 
władzy sądowniczej jest niezgodny Konstytucją RP 
i w tym zakresie nie jest objęty zasadami 
pierwszeństwa oraz bezpośredniego stosowania. 

Środki tymczasowe TSUE, które zamroziły działalność Izby 
Dyscyplinarnej 

- TSUE 8 kwietnia 2020 r., na wniosek Komisji Europejskiej, zawiesił 
m.in. stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN stanowiących 
podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej w sprawach 
dyscyplinarnych sędziów 

-  9 kwietnia 2020 r. Izba Dyscyplinarna skierowała do TK pytanie 
prawne dotyczące konstytucyjności art. 4 ust. 3 zdanie 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej („Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki 
ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania 
zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii.”) w 
związku z art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („W 
sprawach, które rozpatruje, Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej może zarządzić niezbędne środki tymczasowe.”) w 
zakresie, w jakim skutkuje obowiązkiem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej polegającym na wykonywaniu środków 
tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i 

(P 7/20) Trybunał Konstytucyjny 14 lipca 2021 r. wydał 
wyrok, w którym stwierdził, że art. 4 ust. 3 zdanie 
drugie Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 
279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej nakłada ultra vires zobowiązania na 
Rzeczpospolitą Polską jako państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, wydając środki tymczasowe 
odnoszące się do ustroju i właściwości polskich 
sądów oraz trybu postępowania przed polskimi 
sądami, jest niezgodny Konstytucją RP i w tym 
zakresie nie jest objęty zasadami pierwszeństwa 
oraz bezpośredniego stosowania określonymi w art. 
91 ust. 1-3 Konstytucji. 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/zdanieOdrebne.xhtml?zdanieOdrebne=3181&cid=1
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2020/20
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%207/20
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funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej 
tego państwa. 

11 TSUE wydaje wyrok, w którym dopuszcza pomijanie przepisów 
krajowych i stosowanie prawa UE przy ocenie prawidłowości 
procedur nominacyjnych do sądów i w przypadku stwierdzenia, 
że w toku takiej procedury doszło do rażącego naruszenia prawa 
uznanie, że tak ukształtowany sąd nie jest niezależny i 
bezstronny.  

Premier RP kieruje do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności 
niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej 

Trybunał Konstytucyjny 7 października 2021 r. 
stwierdza niekonstytucyjność wybranych 
przepisów Traktatu o UE, kwestionuje zasadę 
lojalnej współpracy i zasadę prymatu prawa UE 
nad prawem krajowym, co prowadzi 
uniemożliwienia polskim sądom stosowania 
wykładni przepisów Unii Europejskiej 
ustanowionej przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

Polskie sądy stosują prawo UE zgodnie z wykładnią TSUE w 
sprawach związanych z kryzysem praworządności w Polsce 

- 29 marca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki skierował do TK 
wniosek o zbadanie konstytucyjności niektórych przepisów 
Traktatu o Unii Europejskiej. 

- Była to m.in. reakcja na wyrok TSUE z 2 marca 2021 r. w sprawie 
pytań NSA (C-824/18, A.B. i in. przeciwko Krajowej Radzie 
Sądownictwa), ale też i innych orzeczeń TSUE, które dopuszczają 
pomijanie przepisów krajowych i stosowanie prawa UE przy ocenie 
prawidłowości procedur nominacyjnych do sądów i uznawanie 
sądów za pozbawione przymiotu niezależności i bezstronności w 
przypadku stwierdzenia, że w toku tej procedury doszło do 
rażącego naruszenia prawa. 

(K 3/21) Trybunał Konstytucyjny 7 października 2021 
r. wydał wyrok, w którym stwierdził, że wybrane 
przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są sprzeczne z 
Konstytucja RP. 

TK zakwestionował zasadę lojalnej współpracy i 
zasadę prymatu prawa UE nad prawem krajowym, 
a wyrok prowadzi do wywołania skutku w postaci 
uniemożliwienia polskim sądom stosowania 
wykładni przepisów Unii Europejskiej ustanowionej 
przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 

12 Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rozstrzygnięcie 
Trybunału Konstytucyjnego z udziałem osoby wybranej na 
miejsce już zajęte w TK (sędzia dubler) narusza EKPCz, a organ z 
udziałem takiej osoby nie spełnia wymogu "sądu ustanowionego 
ustawą" określonego w art. 6 Konwencji. 

Prokurator Generalny kieruje do TK wniosek dotyczący 
konstytucyjności wybranego przepisu EKPCz. 

Trybunał Konstytucyjny 24 listopada 2021 r. 
stwierdza, że przepis EKPCz gwarantujący 
każdemu prawo do rzetelnego procesu sądowego 
jest niezgodny z Konstytucją RP w zakresie w 
jakim dotyczy postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. 

 

ETPCz zakwestionował legalność składu Trybunału 
Konstytucyjnego z udziałem sędziów dublerów 

- 27 lipca 2021 r. Prokurator Generalny skierował do TK wniosek o 
stwierdzenie niekonstytucyjności art. 6 ust. 1 zdanie 1 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka („Każdy ma prawo do sprawiedliwego i 
publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez 
niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu 
o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o 
zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu 
sprawie karnej”) w zakresie, w jakim pozwala on ETPCz na 
dokonywanie oceny legalności wyboru sędziów TK. 

- Wniosek jest konsekwencją wyroku ETPCz z 7 maja 2021 r. w 
sprawie Xero Flor p-ko Polsce (skarga 4907/18), w którym Trybunał 
orzekł, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z udziałem 
osoby wybranej na miejsce już zajęte w TK (sędzia dubler) narusza 
EKPC co do prawa do sądu, a organ z jej udziałem nie spełnia 
wymogu EKPC "sądu ustanowionego ustawą". 

(K 6/21) Trybunał Konstytucyjny 24 listopada 2021 r. 
wydał wyrok, w którym uznał, że art. 6 ust. 1 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
gwarantujący każdemu prawo do rzetelnego 
procesu sądowego jest niezgodny z Konstytucją RP 
w zakresie w jakim dotyczy postępowania przed 
Trybunałem Konstytucyjnym.  

TK orzekł też, że Europejski Trybunał Praw Człowieka 
nie ma prawa do oceniania legalności powołania 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 

 

 

 

 

 

 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%203/21
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11662-ocena-zgodnosci-z-konstytucja-rp-wybranych-przepisow-traktatu-o-unii-europejskiej
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%206/21

