
My będziemy słuchać obywateli 
– obiecywała w kampanii wybor-
czej Beata Szydło 

Jest alternatywa dla ekipy, któ-
ra nie słucha obywateli – krzyczał 
przed wyborami Jarosław Ka-
czyński

A JAKIE SĄ FAKTY?!
29.06.2016 na posiedzeniu sej-

mowej Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka PIS całkowicie 
zignorował Obywatelski Projekt 
Ustawy o Trybunale Konstytucyj-
nym, pod którym KOD zebrał po-
nad 100 000 podpisów obywateli. 
Do głosowania w sejmie przesłał 
PIS-owski projekt ustawy o Try-

bunale Konstytucyjnym. 
Czy zaczerpnięto coś z propo-

zycji Obywatelskiego Projektu 
Ustawy? Czy w ogóle nad nim się 
pochylono?       Nie, nikt w czasie 
obrad podkomisji nie spojrzał na-
wet do obywatelskiego tekstu.

Ustawa PIS, która będzie głoso-
wana w sejmie, jest rozwiązaniem 
niekonstytucyjnym i zakłada mię-
dzy innymi, że:
• orzeczenia o niezgodności 

ustawy z konstytucją zapada-
ją większością 2/3 głosów – to 
stoi jawnie w sprzeczności z 
art. 190 ust 5 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. 

• 4 sędziów TK jest w stanie do-
prowadzić do odroczenia wy-
dania wyroku o 3 miesiące, a 
potem raz jeszcze o 3 miesiące, 
by finalnie sprawę umorzyć. To 
droga do zablokowania prac 
Trybunału i umorzenia każdej 
z niewygodnych spraw, nawet 
w przypadku, gdyby 9 pozosta-
łych sędziów miało wspólną, 
zgodną opinię. 

• wybór Prezesa TK został ode-
brany Zgromadzeniu Ogólne-
mu TK i przekazany Prezyden-
towi – to ogromne ograniczenie 
niezależności Trybunału.
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WŁADZA KPI Z PRAW OBYWATELI
fragment relacji Jarosława Marciniaka, prezentującego w Sejmie 
Obywatelski Projekt Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej Art. 4:
1. Władza zwierzchnia w Rzeczy-
pospolitej Polskiej należy do Na-
rodu. 
2. Naród sprawuje władzę przez 
swoich przedstawicieli lub BEZ-
POŚREDNIO. 

Dzięki wykonanej wspólnie pra-
cy, poświęceniu wielu dni i godzin 
cennego wolnego czasu przez zaan-
gażowanych w obronę wspólnych 
wartości Polaków, KOD zaprezen-
tował w Sejmie ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym. Zrobiliśmy to po to, 
by pokazać, że możemy sprawować 
władzę bezpośrednio, potrafimy się 
do tego zorganizować i przygotować. 

Podpisy zebrane przez wolontariu-
szy w każdym zakątku Polski umoż-
liwiły nam uczestnictwo w proce-
sie tworzenia prawa, dla instytucji,  
w której obronie zrodził się nasz 
ruch. Po prezentacji ustawy na 
pierwszym czytaniu  ustawę skiero-
wano do pracy w Komisji Sprawie-
dliwości i Praw Człowieka, w której 
pracach również braliśmy udział. 
Prace niestety nie były nastawione 
na to, by efekt był merytoryczny, by 
ustawa pomogła w jakimkolwiek 
stopniu na przyszłość zażegnać sy-
tuacji, której jesteśmy świadkami od 
jesieni 2015 roku. 

Jak wyglądały prace w specjalnie po-
wołanej podkomisji, najbardziej traf-
nie odda to jedno słowo „szybko”. Po-
słowie i posłanka PiS, w pierwszym 
głosowaniu w podkomisji uznali 
swój projekt za projekt główny, nad 
którym będą pracować. A następ-
nie w drodze szybkiego głosowania  
w ciągu 3 dni artykuł po artykule  
z tej ustawy został przez nich prze-
głosowany. 

Czy zwracali uwagę na krytyczne 
opinie KOD, czy zwracali uwagę na 
krytyczne głosy opozycji, czy może 
zwrócili uwagę na krytyczne głosy 
Biura Legislacji Sejmu? 
NIE, obowiązywała jedyna słuszna 
wizja partii, od której nie można od-
stąpić. 

Czy zaczerpnięto coś z naszej pro-
pozycji? Czy w ogóle nad nią się po-
chylono? NIE, nikt w czasie obrad 
podkomisji nie spojrzał do naszego 
tekstu. 

Czy wczoraj, w czasie 13,5 godzin-
nego posiedzenia Komisji wyda-
rzyło się coś ciekawego ? Przebieg 
z pewnością był burzliwy od same-
go początku, gdy poseł Piotrowicz 
wpadł na pomysł, by wyrzucić kame-
ry telewizyjne z sali, w której miały 
być prowadzone prace komisji. Na 
szczęście głośny protest z naszej 
strony, a także posłów i posłanek PO, 
Nowoczesnej i PSL. doprowadził do 
zmiany decyzji przewodniczącego i 
pozostania stacji telewizyjnych na 
obradach. Jednak same obrady przy-
pominały jeden do jednego obrady 
podkomisji. Nie został wysłuchany 
ani nasz głos, ani opozycji, ani Biura 
Legislacji Sejmu.

Ustawa, która jest efektem prac ko-
misji, to rozwiązanie na wskroś nie-
konstytucyjne: 
• orzeczenia o niezgodności usta-

wy z konstytucją lub umową mię-
dzynarodową zapadają większo-
ścią 2/3 głosów – to stoi jawnie  
w sprzeczności z art. 190 ust. 5 
Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

• 4 sędziów TK jest w stanie do-
prowadzić do odroczenia wyda-
nia wyroku o 3 miesiące, a potem 
raz jeszcze o 3 miesiące, by final-
nie sprawę umorzyć. To droga 

do zablokowania prac Trybunału  
i umorzenia każdej z niewygod-
nych spraw, nawet w przypad-
ku, gdyby 9 pozostałych sędziów 
miało wspólną, zgodną opinię. 

• skuteczność wyroku TK w postę-
powaniu dyscyplinarnym będzie 
uzależniona od decyzji 2 osób 
Prezydenta i Prezesa Rady Mini-
strów. 

• ograniczono udział Rzecznika 
Praw Obywatelskich w postępo-
waniu przed TK 

• wybór Prezesa TK został de facto 
odebrany Zgromadzeniu Ogólne-
mu TK i przekazany Prezydento-
wi, to ogromne ograniczenie nie-
zależności trybunału. 

• sprawy będą odbywały się tylko 
na rozprawach, co spowolni prace 
TK 

Od redakcji: W ten sposób Jarosław 
Marciniak zwrócił się do posłów PiS 
po odrzuceniu wszystkich propozy-
cji Obywatelskiego Projektu Ustawy:

„Państwo kolejny raz skłamali. 
Obiecywaliście, że obywatele będą 
słuchani, a obywatelskie inicjatywy 
będą traktowane priorytetowo. Ża-
den przepis naszego projektu nie zo-
stał przyjęty”.
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