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LICZNIK HAŃBY – PROTEST POD KPRM 

818 dni oczekiwania na publikację wyroku  
Trybunału Konstytucyjnego 

Uczestnicy pikiety domagali się „niezwłocznej publikacji 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016”, 
trwając w proteście 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez ponad dwa lata. Wśród 
dyżurujących byli członkowie Komitetu Obrony Demokracji, a z czasem także innych grup 
opozycji demokratycznej.  

Czas niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, od marca 2016 roku do czerwca 
2018, odmierzał licznik hańby, na którym codziennie zmieniana była kolejna cyferka.  

Zaplecze protestujących stanowił najpierw namiot, a od pierwszej spędzonej pod KPRM zimy 
przyczepa campingowa nazywana Puczepą.  

Zaczęło się w 2015 roku 

Po wygranych wyborach, w październiku 2015 roku rząd PIS przy poparciu Prezydenta 
rozpoczął atak na niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego. Naciski władzy ustawodawczej 
I wykonawczej na sądowniczą i zagrożenie trójpodziału władzy, podstawowego dla państwa 
prawa, wywołało niepokój i protesty obywateli. Zawiązał się Komitet Obrony Demokracji, 
który 12 grudnia 2015 r. zorganizował pierwszą pikietę pod Trybunałem Konstytucyjnym.  

W dniu 22 grudnia 2015 rząd PIS przeforsował ustawę o zmianie ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym. Jeszcze w grudniu 2015 r. do TK zostały zgłoszone wnioski o zbadanie 
zgodności tej nowej ustawy z Konstytucją RP, przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, 
grupę posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Nieopublikowany wyrok TK sygn. K 47/15 

Trybunał Konstytucyjny w dniu 14 stycznia 2016 r. postanowił rozpoznać połączone wnioski 
(Sygn. akt K 47/150). To postanowienie jest opublikowane w zbiorze "Internetowy Portal 
Orzeczeń (IPO)" prowadzonym przez TK. Ma ono jednak tylko znaczenie organizacyjne.  

Wyrok w sprawie K 47/15 wraz z uzasadnieniem TK wydał na rozprawie dnia 9 marca 2016 r. 
Następnie Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński, wydał ZARZĄDZENIE 
PUBLIKACJI WYROKU w Dzienniku Ustaw (na którą trzeba było czekać 818 dni). Obowiązek 
publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wynika z ustawy o organizacji i trybie 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (artykuł 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
30 listopada 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2072). Wyrok w sprawie K 47/15 został umieszczony 
w Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (IPO), i 25 marca 2016 r. został 
przedstawiony w dziale "Newsletter - Artykuły" portalu TK. 
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Po zakończeniu kadencji prezesa TK,  prof. Rzeplińskiego, powołana na jego miejsce Julia 
Przyłębska USUNĘŁA WYROK z IPO. Wyrok ten pozostał dostępny tylko w ""Newsletter - 
Artykuły" - jako świadek minionych czasów.   

W dniu publikacji wyroku K 47/15, prof. Marcin Matczak napisał:  

„Dzisiaj został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15, którego 
publikacji odmówiła Premier Beata Szydło. W tej sprawie reprezentowałem przed TK Funda-
cję Batorego (...) To wielki dzień - rząd PiS cofnął się przed naciskiem Unii Europejskiej 
I nazwał w końcu wyrokiem to, co wcześniej nazywał opinią wydaną przy kawie i ciasteczkach. 
Oznacza to, że presja ma sens i ludzie czyniący bezprawie zaczynają się cofać. 

Naciskajmy dalej! 

PS. Nie przejmujcie się tym idiotycznym dopiskiem przed wyrokiem. To taki prawniczy folklor 
obecnej władzy, bez żadnego znaczenia. To tak, jakby komuniści opublikowali Biblię, ale 
przed tytułem dopisali „Nie zgadzamy się z treścią tej książki”. Tak jak wtedy faktem byłoby, 
że wrogowie religii opublikowali jej podstawowy tekst, tak teraz oznacza to, że wrogowie 
państwa prawa opublikowali wyrok TK.” 

Publikacja wyroku po 818 dniach.  

5 czerwca 2018, rząd PIS opublikował wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 47/15, ustępując 
naciskom Komisji Europejskiej, która prowadzi wobec Polski procedurę ochrony 
praworządności i zaleciła publikację wszystkich wyroków TK.  

Aby umniejszyć znaczenie tego i innych opublikowanych wyroków, w Dzienniku Ustaw 
dodano komentarz, że wyroki zostały wydane z naruszeniem prawa i dotyczą ustaw, które 
obecnie nie obowiązują.     

Obecny TK postanawiał m.in. tak: "wyrok o sygn. K 47/15 nie został ogłoszony w Dzienniku 
Ustaw, jego sentencja nie może określać trybu postępowania przed Trybunałem, gdyż 
orzeczenie to nie weszło w życie.". Czyli dla obecnego TK bez publikacji w Dz.U. wyroku nie 
ma. 12 kwietnia 2018 r. Sejm przyjął PiSowską ustawę "o zmianie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Ustawa ta 
została ogłoszona w Dz.U. dnia 8 maja 2018 r. (poz. 849), vacatio legis wynosiło 14 dni, czyli 
ustawa zaczęła działać 23 maja 2018 r. 

Z powyższej ustawy: "Art. 2. Prezes Trybunału Konstytucyjnego ZARZĄDZA OGŁOSZENIE 
w odpowiednim dzienniku urzędowym ROZSTRZYGNIĘĆ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 
wydanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) albo ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), stosownie do art. 1 niniejszej ustawy, W TERMINIE 7 DNI 
OD DNIA JEJ WEJŚCIE W ŻYCIE."  

PRESJA MA SENS! Dziękujemy za PUCZEPĘ! 
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