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Załącznik nr 2 

Dr Michał Jackowski 

AUTOREFERAT PRZEDSTAWIAJĄCY OPIS DOROBKU 

NAUKOWEGO I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 

1. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe 

Studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w latach 1997-2002. Pracę magisterską pt. „Prawo do 

ochrony danych medycznych jako prawo człowieka" przygotowałem w Katedrze 

Teorii i Filozofii Prawa pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Redelbacha. 

W 2002 r. rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zwieńczone obroną w 2007 r. pracy 

doktorskiej pt. „Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym”. 

Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Kazimierz Działocha, a recenzentami w 

przewodzie doktorskim - prof. dr hab. Sławomira Wronkowska i prof. dr hab. Janusz 

Trzciński. 

W latach 2008-2009 byłem zatrudniony w charakterze adiunkta w Wyższej Szkole 

Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, wykładając prawo konstytucyjne. Obecnie 

jestem wykładowcą prawa konstytucyjnego w Wyższej Szkole Bankowej w 

Poznaniu. 

W latach 2003-2007 odbyłem aplikację aplikację adwokacką w Wielkopolskiej 

Izbie Adwokackiej, zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. W 2007 roku 

uzyskałem wpis na listę adwokatów i od tego czasu prowadzę działalność 

adwokacką w Poznaniu. W związku z zainteresowaniami naukowymi, również 

wykonując praktykę adwokacką zajmuję się sprawami konstytucyjnymi. W ciągu 9 

latach wykonywania zawodu adwokata kilkadziesiąt razy sporządzałem skargi 

konstytucyjne i wnioski o przedstawienie pytania prawnego przez sądy, a także 

wielokrotnie reprezentowałem klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Od 2010 roku jestem zastępcą kierownika szkolenia aplikantów przy Okręgowej 

Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz wykładowcą z prawa konstytucyjnego, 
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europejskiego i praw człowieka. Wykłady z tego zakresu prowadzę również dla 

adwokatów w ramach obowiązkowych szkoleń adwokackich. 

Od 2012 roku jestem członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. Przeprowadzenia 

Egzaminu Adwokackiego powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości, 

egzaminującym kandydatów na adwokatów z zakresu prawa administracyjnego. Od 

2013 roku jestem członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów przy Naczelnej 

Radzie Adwokackiej. 

Od 2012 roku jestem również członkiem Zespołu ds. Postępowań Konstytucyjnych 

przy Naczelnej Radzie Adwokackiej — organie doradczym adwokatury w zakresie 

prawa konstytucyjnego, odpowiedzialnym za reprezentowanie adwokatury w 

sporach sądowokonstytucyjnych. W ramach prac Zespołu uczestniczyłem w 

przygotowaniu kilkunastu wniosków do Trybunału Konstytucyjnego kierowanych 

przez Naczelną Radę Adwokacką, zażaleń, opinii prawnych dotyczących zagadnień 

konstytucyjnych, jak również kilku opinii amicus curiae, którymi Naczelna Rada 

Adwokacka wspierała wnioski, skargi konstytucyjne i pytania prawne, w których 

zakwestionowano przepisy istotne z punktu widzenia adwokatury. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego 

Towarzystwa Legislacyjnego oraz Societas Iuris Publici Europaei CSIPEJ. 

Szczegółowe informacje dotyczące moich osiągnięć dydaktycznych, współpracy z 

instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi oraz działalności 

popularyzującej naukę zostały zamieszczone w załączniku nr 5. 

2. 1Zainteresowania i osiągnięcia naukowo-badawcze 

2.1. Podstawowe zainteresowania naukowe 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki władzy 

sądowniczej, w szczególności sądownictwa konstytucyjnego i relacji między 

Trybunałem Konstytucyjnym a sądami. Jednakże w swej pracy naukowo-badawczej 

zajmowałem się również problematyką: 

 zasady demokratycznego państwa prawnego i zasad z niej 

wywodzonych,  ochrony prywatności a zwłaszcza ochrony danych 

                                              
1 Restytucja konstytucyjności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 211-225, w: Księga 

XXV-Iecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - 

założenia i ich praktyczna realizacja. Red. Krzysztof Budziło. Wstęp Bohdan Zdziennicki. 

Warszawa 2010 Biuro TK ss. 437. 
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osobowych;  konstytucyjnej pozycji samorządów zawodowych 

reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. 

Relacją Trybunał Konstytucyjny — sądy, zwłaszcza w kontekście następstw 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego zająłem się w 2010 roku, pracując w ramach 

zespołu badawczego pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Działochy. Zespół 

badał temat „Zasada konstytucjonalizmu w świetle badań praktyki wykonywania 

orzeczeń 

Trybunału Konstytucyjnego” w ramach grantu udzielonego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju. Podczas prac badawczych opublikowałem kilka 

artykułów odnoszących się do takich następstw orzeczeń TK, jak: 

 skutki restytucyjne wyroków TK w orzecznictwie samego Trybunału l 

, jak i sądów 2  , poddając krytycznej analizie pogląd, iż konstytucja 

bezwzględnie wymaga wznowienia każdego postępowania w każdych 

okolicznościach po negatywnym orzeczeniu trybunalskim;  skutki prawne 

wyroków TK wydanych w sprawach, w których przedstawiono pytania 

prawne3  , dochodząc do wniosku, iż sądy pytające w sposób szczególny 

traktują orzeczenia Trybunału, zwłaszcza, gdy odroczono termin utraty mocy 

obowiązującej przepisu;  skutki wyroków TK o zgodności przepisów z 

aktem wyższego rzędu4 , wykazując, że wyroki afirmatywne również 

podlegają wykonywaniu przez inne organy władzy publicznej;  skutki 

postanowień tymczasowych wydawanych przez TK5 , stawiając tezę o 

dopuszczalności wydania przez Trybunał postanowienia o zabezpieczeniu 

wniosku; pogląd ten był przytaczany przez wnioskodawców, którzy w 

sprawie K 34/15 złożyli pierwszy uwzględniony przez Trybunał 

Konstytucyjny wniosek o zabezpieczenie;  problematyka wykonywania 

wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy6 szczegółowo omawiając 

podstawę prawną i treść powinności realizacji takich orzeczeń przez sądy. 

Zwieńczeniem prac badawczych dotyczących relacji Trybunał Konstytucyjny — 

sądy jest monografia zatytułowana „Następstwa wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa” wydana w 2016 roku 

przez Wydawnictwo Sejmowe. Jest ona poświęcona krytycznej analizie skutków 

                                              
2  Glosa do uchwały NSA z 28.06.2010 r. Il GPS 1/10, Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego, 2011, nr 1, s. 170-176. 
3 Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy, które przedstawiły pytania prawne, 

s. 159-178, w: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimie- 
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wyroków trybunalskich oraz powinności sądów związanych z ich implementacją do 

systemu prawnego. 

Chciałbym przy tym podkreślić, że monografia ta jest osiągnięciem 
naukowym, w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1) ustawy z 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. 
U. z 2003, Nr 65, poz. 595 ze zm.), które chciałbym przedstawić recenzentom 

do oceny. 

 

rzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin. Red. Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, 

Sylwia Jarosz-žukowska. Wrocław 2012 UWr. ss. 507. 
4 Wykonywanie afirmatywnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Najwyższy i 

Naczelny Sąd Administracyjny jako element dialogu między sądami i trybunałami w Polsce, w: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań 

politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych. Red. Stanisław Biernat. 

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, 2012, nr 1, ss. 314. 
5 „Zabezpieczenie powództwa” a postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. PiP 2011 nr 5 

s. 
19-30. 

6 Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy, s. 282-388, w: Wykonywanie 

orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa. Red. 

Kazimierz Działocha, Sylwia Jarosz-žukowska. Wstęp Kazimierz Działocha. Wwa 2013 

Wydawn.Sejmowe ss. 520. 

Tematyce wpływu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na sądowe stosowanie 

prawa poświęconych było kilka moich kolejnych publikacji: 

1. „O zmianach linii orzeczniczej TK" — publikacja odnosząca się do wartości, 

jaką jest acquis constitutionnel, ale również zmiany linii orzeczniczych TK i 

wpływu tych zmian na sądowe stosowanie prawa7. 

2. „O wykonywaniu wyroków TK” — publikacja rozwijająca problematykę 

realizacji orzeczeń trybunalskich przez sądy8. 

3. „O tajemnicy obrończej i adwokackiej — uwagi na tle wyroku TK w sprawie K 

23/1 1 " - publikacja przedstawiająca wpływ wyroku TK w sprawie K 23/11 na 

wykładnię przepisów Kodeksu postępowania karnego normujących tajemnicę 

obrończą i adwokacką, w sposób krytyczny odnosząca się do wyrażonych w 

uzasadnieniu judykatu poglądów dopuszczający inwigilację adwokatów 

zobowiązanych do ochrony tajemnicy adwokackiej i obrończej 9  

4. „Moc obowiązująca wyroków interpretacyjnych” — publikacja dotykająca 

problematyki następstw orzeczeń interpretacyjnych, a zwłaszcza odnosząca się 

do kontrowersji wokół ich restytucyjnego skutku 10 , stawiająca tezę, iż nie ma 

podstaw, aby wiązać z nimi szczególne, słabsze skutki; 
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5. „Glosa do wyroku TK z 18 grudnia 2014 roku, K 33/13” — praca poświęcona 

praktyce wydawania wyroków aplikacyjnych przez Trybunał Konstytucyjnyll , 

krytyczna wobec powrotu do praktyki posługiwania się tą techniką i wskazująca 

jakimi alternatywnymi i budzącymi mniejsze kontrowersje metodami łagodzenia 

skutków orzeczenia mógł w sprawie posłużyć się TK; 

6. „Stosowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy w okresie 

odroczenia” — publikacja dotycząca problemu, w jaki sposób sądy mają 

reagować na wyroki odraczające termin utraty mocy obowiązującej przepisów 

uznanych za nie- 

 

7 0 zmianach linii orzeczniczej TK. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 

Palestra 56/2014. 
8 0 wykonywaniu wyroków TK. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 

10/2014. 9 0 tajemnicy obrończej i adwokackiej — uwagi na tle wyroku TK w sprawie K 23/11. 

Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 11-12/2014. 
10 Moc obowiązująca wyroków interpretacyjnych, w: Ustroje — tradycje i porównania. Księga 

pamiątkowa ku czci prof. Mariana Grzybowskiego, Warszawa 2015, red. P. Mikuli, 

(współautorstwo z prof. dr. hab. Kazimierzem Działochą). 
11 Glosa do wyroku TK z 18 grudnia 2014 roku, K 33/13, Przegląd Sejmowy 4/2015. 

konstytucyjne 4  , wskazująca na możliwość bezpośredniego stosowania 

konstytucji w tym okresie z uwagi na obalenie domniemania konstytucyjności 

prawa i stawiająca tezę o dopuszczalności odmowy stosowania ustaw w czasie 

odroczenia; 

7. „Declared conflict and effective cooperation between the Polish Constitutional 

Court and Other courts upon interpretive judgements” — artykuł poświęcony 

omówieniu relacji pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym i sądami na podstawie 

wyroków interpretacyjnych TK i ich skutków w procesie sądowego stosowania 

prawa 5 , wskazujący, iż wbrew stanowisku Sądu Najwyższego orzeczenia te są 

respektowane i można je uznać za przykład prawidłowego dialogu między SN a 

8. „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako źródło prawa” — artykuł 

stawiający tezę, iż orzeczenia trybunalskie mają charakter prawotwórczy, a 

                                              
4  Stosowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy w okresie odroczenia, w: 

Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, s. 123-139. 
5 Declared conflict and effective cooperation between the Polish Constitutional Court and other courts 
upon interpretive judgements, w: Arnold, R./ Roth, H.,Hrsg.,Constitutional Courts and Ordinary 

Courts: Cooperation or Conflict? XVIIth International Congress on European and Comparative 
Constitutional Law, Regensburg Oct. 16-17, 2015, Reihe 'Entwicklungen im Europáischen Recht”, 
Universitátsverlag Regensburg, 2016 (w druku). 
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także, iż aktywizm TK jest akceptowany przez sądy stosujące prawo, które 

wywodzą pozytywne normy prawne również z judykatów trybunalskich 6  

9. „Judicial control of public power in Poland” — artykuł poświęcony 

konstytucyjnym i ustawowym aspektom kontroli sądowej nad administracją 

publiczną, poddający analizie zmiany normatywne Prawa o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi z 2015 roku dopuszczające, by sądy w ramach 

kontroli legalności prawa wkraczały w sferę merytorycznego decydowania o 

treści decyzji administracyjnych 7  

Problematyką relacji Trybunału Konstytucyjnego i sądów zajmuję się również w 

działalności dydaktycznej a także pracy zawodowej. Tej problematyce były 

poświęcone moje wykłady z prawa konstytucyjnego, które prowadziłem w Wyższej 

Szkole Pedagogiki i Administracji, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także 

dla aplikantów adwokackich. 

Problematyce sądownictwa konstytucyjnego i relacji między Trybunałem 

Konstytucyjnym a sądami poświęconych było kilka moich wykładów i wystąpień 

konferencyjnych: 

1. w 2010 roku wziąłem udział w konferencji naukowej organizowanej przez 

Trybunał Konstytucyjny poświęconej XXV-Ieciu Trybunału Konstytucyjnego 

Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego - założenia a ich 

praktyczna realizacja”, prezentując wystąpienie „Konstytucyjne prawo do 

restytucji konstytucyjności"; 

2. w dniu 17 października 2012 roku wziąłem udział w konferencji naukowej 

organizowanej w Trybunale Konstytucyjnym z okazji 15-lecia wejścia w życie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Konstytucja RP w pierwszych dekadach 

XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i 

społecznych”, prezentując wystąpienie „Skutki prawne orzeczeń o zgodności z 

Konstytucją"; 

3. w dniu 27 listopada 2012 roku wziąłem udział w konferencji naukowej 

organizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, „Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w 

praktyce konstytucyjnej organów państwa", prezentując wykład „Wykonywanie 

wyroków 

                                              
6 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jako źródło prawa w księdze jubileuszowej prof. L. 

Garlickiego (współautorstwo z prof. dr. hab. Kazimierzem Działochą) (w opracowaniu). 
7 Judicial control of public power in Poland, w: Arnold, R./ Martinez, J.l., eds., Judicial Control of 

Public Power in National and International Law, Springer International, 2016 (w opracowaniu). 
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Trybunału Konstytucyjnego przez sądy”, 

4. w dniach 24-26 października 2014 roku pod patronatem Naczelnej Rady 

Adwokackiej zorganizowałem w Jastrzębiej Górze konferencję naukową 

,Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, 

podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa”, prowadząc 

panel konstytucyjny tej konferencji i prezentując wystąpienie „Następstwa 

wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 roku, w sprawie K 23/11 ”  

5. w dniu 17 kwietnia 2015 roku wziąłem udział w konferencji naukowej 

organizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, prezentując wystąpienie „Następstwa orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego w orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego”, 

6. w dniach 28-29 maja 2015 roku wziąłem udział w konferencji naukowej 

organizowanej przez IACL (International Association of Constitutional Law) w 

Johannesburgu, RPA, „The 'New' Separation of Powers: Can the doctrine evolve 

to meet the 2 Ist Century context?”, biorąc czynny udział w panelach 

poświęconych relacjom między sądami konstytucyjnymi a władzą 

ustawodawczą oraz władzą wykonawczą, a w szczególności w dyskusji 

prowadzonej w ramach tych paneli; 

7. w dniach 16-17 października 2015 roku wziąłem udział w konferencji naukowej 

organizowanej przez Uniwersytet w Ratyzbonie, „Constitutional Courts and 

Ordinary Courts: Cooperation or Conflict", wygłaszając referat „Declared 

conflict and effective cooperation between the Polish Constitutional Court and 

other courts upon interpretive judgements”. 

Wreszcie problem relacji pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a sądami był 

przedmiotem licznych sporządzonych przeze mnie opinii prawnych, skarg 

konstytucyjnych, pism procesowych zawierających wnioski o przedstawienie 

pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego przez sąd, a także wniosków do 

TK kierowanych przez podmioty szczególnie legitymowane. 

2.2. Dalsze zainteresowania naukowe 

22.1. 

Jak wskazałem wyżej, poza problemem sądownictwa konstytucyjnego, w pracy 

naukowej i badawczej zajmowałem się również tematyką zasady demokratycznego 

państwa prawnego i zasad z niej wywodzonych. W 2008 roku ukazała się drukiem 

monografia mojego autorstwa będąca poprawioną i uzupełnioną wersją obronionej 

rok wcześniej rozprawy doktorskiej, zatytułowana „Ochrona praw nabytych w 
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polskim systemie konstytucyjnym”16 . Praca ta jest często cytowana w literaturze 

przedmiotu 17 oraz orzecznictwie sądowym i 8  

 

16 Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, 

Warszawa 
2008, ss. 156. 
17 Tak np. recenzja mojej rozprawy - J. Jaskiernia, Rec.: M. Jackowski, Ochrona praw nabytych w 

polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Prawa Publicznego, 2011, nr 3, s. 93-96. Natomiast 

na tę rozprawę powołują się w swych opracowaniach m.in. P. Chmielnicki, Środki ochrony praw 

słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2012, L. 

Florek, Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011, B. 

Kornelius, Glosa do wyroku NSA z dnia 25 listopada 2008 r., Il GSK 453/08, GSP-Prz.Orz. 

2010/1/57-64, A. Kowalska, Nieodwracalne skutki prawne jako negatywna przesłanka 

stwierdzenia nieważności decyzji określona w art. 

Badania dotyczące ochrony praw nabytych kontynuowałem, czego skutkiem był 

cykl artykułów: 

1. „Ekspektatywa jako przedmiot ochrony konstytucyjnej” poruszający problem 

konstytucyjnej ochrony ekspektatyw praw i poddający analizie pojęcie 

ekspektatywy maksymalnie ukształtowanej, jako przedmiotu ochrony prawnej 

na gruncie ustawy zasadniczej 9  

2. „Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym”, 

przedstawiający konstytucyjny standard ochrony praw nabytych, a zwłaszcza 

określający podstawę prawną tej zasady i sposób jej wyprowadzenia z zasady 

państwa prawneg020  

3. „Ochrona praw nabytych a kryzys gospodarczy", odnoszący się do problematyki 

ochrony praw w okresie kryzysu, a zwłaszcza analizujący, czy w szczególnych 

okolicznościach gospodarczych, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem stanu 

finansów publicznych, prawa nabyte podlegają słabszej ochronie21  

4. „Glosa do wyroku TK z 10.04.2006 r. SK 30/04”, krytycznie analizująca poglądy 

TK na ochronę ekspektatyw praw, a zwłaszcza bardzo restrykcyjne podejście do 

ochrony oczekiwań prawnych na gruncie zasady zaufania obywatela do 

państwa22  

5. „Glosa do wyroku SN z 27.04.2007 r. III czp 28/07” krytyczna wobec poglądu 

Sądu Najwyższego na ochronę ekspektatyw praw wyrażoną w komentowanym 

orzeczeniu23. 

6. „Glosa do wyroku ET PC z 15 września 2009 roku, skarga numer 10373/05", 

dokonująca analizy orzeczenia Trybunału, w którym uznano polski system norm 

 

156 S 2 k.p.a. w odniesieniu do praw słusznie nabytych, Przegląd Prawa Publicznego, 2012/7-8, s. 
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67-81, M. Kaliński, „Własność" jako przedmiot ochrony na podstawie art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, 

PS 2015/1/17-32, M. Ożóg, Charakterystyka postępowania administracyjnego w sprawie o 

przyznanie renty strukturalnej, PPP 2013/12/32-44 i wiele innych. 
18 Warto przytoczyć ostatnie z wyroków powołujących się na tę monografię — wyroki wojewódzkich 
sądów administracyjnych w sprawach I SAJBk 157/10, I SA/Bk 228/10, I SA/Bk 250/10, I SA/Wr 616/12, Il 
SA/Go 526/10, I SAISz 677/12, wyroki NSA w sprawach Il FSK 1996/12 i Il FSK 2183/12 oraz wyroki TK 
w sprawach K 17/09 i P 10/11. 
19 Ekspektatywa jako przedmiot ochrony konstytucyjnej, Państwo i Prawo 2007, nr 11. 
20 Zasada ochrony praw nabytych w polskim prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 

2008, nr 1. 
21 Ochrona praw nabytych a kryzys gospodarczy, Państwo i Prawo 2008, nr 8. 
22 Glosa do wyroku TK z 10.04.2006 r. SK 30/04, Państwo i Prawo 2007 nr 4. 
23 Glosa do wyroku SN z 27.04.2007 r. III czp 28/07, Palestra 2008 nr 7/8. 

umożliwiających swobodne uchylanie decyzji emerytalnych i odbieranie praw 

za niezgodny ze standardem konwencyjnym24  

7. „Glosa do wyroku TK z 27 stycznia 2010 roku, SK 41/07”, która krytycznie 

analizuje wyrok TK faktycznie redefiniujący zasadę ochrony praw nabytych 25 . 

Problematyki ochrony emerytalnych praw nabytych dotyczyła również monografia 

Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-

prawne„26 Jestem jej współautorem w części poświęconej konstytucyjnemu 

aspektowi przekazania środków z OFE do budżetu państwa. Wskazałem tam na 

liczne wątpliwości konstytucyjne, z którymi wiązał się ten transfer. 

Tematyką zasad „wywodzonych” z zasady demokratycznego państwa prawnego 

zająłem się również w cyklu publikacji dotyczących zasady ne bis in idem, a w 

szczególności poświęconych takim problemom jak sposób wyprowadzenia tej 

zasady z art. 2 Konstytucji oraz jej treść: 

1. „Konstytucyjna zasada ne bis in idem jako element zasady państwa 

prawnego„27. 

2. „Konstytucjonalizacja zasady ne bis in idem w polskim porządku prawnym  

3. „Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka„29  

Kwestia zasad prawidłowej legislacji poruszona jest także w publikacji „Naruszenie 

regulaminu Sejmu jako podstawa do stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy w 

świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku„ 30  

 

24 Glosa do wyroku ETPC z 15 września 2009 roku, skarga numer 10373/05, Państwo i Prawo 2010 

nr 8; 
25 Glosa do wyroku TK z 27 stycznia 2010 roku, SK 41/07, Przegląd Sejmowy 2011 nr 1, 
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26 Prawne mechanizmy przekazywania środków OFE. Oceny konstytucyjno-prawne, red. naukowa 

R. Pacud, Warszawa 2013. 
27 Konstytucyjna zasada ne bis in idem jako element zasady państwa prawnego. Przegląd 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 3-4/2011  
28 Konstytucjonalizacja zasady ne bis in idem w polskim porządku prawnym, Przegląd Sejmowy 

12/2012. 
29 Zasada ne bis in idem w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Państwo i 

Prawo 9/2012. 
30 Naruszenie regulaminu Sejmu jako podstawa do stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy w 

świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 roku, Palestra 4/2016, s. 121-126. 

2.2.2. 

W mojej pracy naukowej zajmowałem się również problematyką ochrony danych 

osobowych. Ta materia była chronologicznie pierwszą podjętą przeze mnie w pracy 

naukowej. Poświęciłem jej pierwszą monografię „Ochrona danych medycznych”, 

wydaną drukiem przez Dom Wydawniczy ABC w 2002 roku 8  . W związku ze 

znaczącą zmianą stanu prawnego, a także ewolucją poglądów orzecznictwa i 

doktryny w tej dziedzinie, w 2011 roku monografia ta została niemal całkowicie 

przeredagowana i wydana po raz drugi9 . Książka ta w sposób kompleksowy omawia 

problematykę ochrony danych osobowych odnoszących się do stanu zdrowia. 

Bardzo istotna jej część dotyczy ochrony prywatności i autonomii informacyjnej 

zgodnie z przepisami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności oraz Konstytucji RP. Przedstawia konstytucyjny i konwencyjny standard 

poszanowania tej sfery, a także zasady ochrony danych medycznych i prywatności 

w ustawach i aktach rangi podustawowej. Również ta monografia jest doceniana w 

doktrynie prawa i często cytowana przez autorów piszących na temat ochrony 

danych osobowych. 

Tematyce autonomii informacyjnej poświęciłem również „Glosę do wyroku NSA z 

28.11.2002 r. Il SA 3389/01”, w której krytycznie odniosłem się do takiej wykładni 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, która wyłączała osoby fizyczne 

przedsiębiorców spod zakresu zastosowania ustawy10 . Warto nadmienić, iż pod 

wpływem mojej glosy linia orzecznicza NSA uległa później modyfikacji a sam 

artykuł był przytaczany przez sądy dla uzasadnienia stanowiska, że również 

przedsiębiorcy podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych 

osobowych11  

                                              
8 Ochrona danych medycznych, Warszawa 2002, ss. 254. 

9 Ochrona danych medycznych, wydanie 2, Warszawa 2011 , ss. 237. 

10 Glosa do wyroku NSA z 28.11.2002 r. Il SA 3389/01 , Państwo i Prawo 2004 nr 10. 

11 Tak wyrok NSA w sprawie I OSK 440/10. 
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Problem ten podjąłem również w artykule polemicznym „Hosting-operacje na 

danych objęte wyłączeniem odpowiedzialności — polemika”, w którym dokonałem 

analizy odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane osobowe przy 

świadczeniu usług drogą elektroniczną 1213  oraz w „Glosie do wyroku NSA z 1 

grudnia 2009 roku, I OSK 249/09", w której krytycznie odniosłem się do poglądów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż niemożliwe jest wyrażenie przez 

pracownika zgody na przetwarzanie danych innych niż te wymienione w katalogu 

sformułowanym w Kodeksie pra- 
cy36 

 

W końcu tematyka ochrony danych osobowych jest przedmiotem artykułu 

„Przetwarzanie danych osobowych przez adwokatów po wyroku Sądu (Unii 

Europejskiej) w sprawie Schrems v. Data Protection Commissioner” omawiającym 

skutki tego istotnego orzeczenia dla dopuszczalności transgranicznego 

przekazywania danych 37 . Na przykładzie adwokatów, jako osób zobowiązanych do 

zachowania tajemnicy regulowanej przepisami szczególnymi, wyjaśniłem zasady, 

przy zachowaniu których możliwe jest przekazywanie danych poza teren 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. przy korzystaniu z nowoczesnych 

systemów komunikowania się (takich jak email, czy komunikatory internetowe). 

Z szeroko pojętym prawem do informacji, odnoszącym się również do ochrony 

autonomii informacyjnej, związana jest publikacja „Prawo petycji a actio 

popularis„38  

22.3. 

Z uwagi na wykonywany zawód adwokata, a także zaangażowanie w działalność 

samorządu adwokackiego, trzecim polem mojego zainteresowania była 

problematyka konstytucyjnej pozycji samorządów zawodowych reprezentujących 

osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Tematyce tej poświęciłem kilka 

artykułów. Dwa z nich - „Kilka uwag o uprawnieniach nadzorczych Ministra 

Sprawiedliwości (na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2009 roku, 

K 4/08)„39 oraz „Postępowanie dyscyplinarne jako istotny element pieczy nad 

należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego”40 dotyczyły problemu 

roli postępowania 

 

                                              
12  Hosting-operacje na danych objęte wyłączeniem odpowiedzialności — polemika, Monitor 

Prawniczy 
13 /2009. 
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36 Glosa do wyroku NSA z 1 grudnia 2009 roku, I OSK 249/09, Przegląd Sejmowy 2012 nr 1. 
37 Przetwarzanie danych osobowych przez adwokatów po wyroku Sądu (Unii Europejskiej) w 

sprawie Schrems v. Data Protection Commissioner, Palestra 1-2/2016. 
38 Prawo petycji a actio popularis, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, red. 

M. Jabłoński, R. Balicki, Wrocław 2015, s. 353-363. 
39 Kilka uwag o uprawnieniach nadzorczych Ministra Sprawiedliwości (na tle wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 1 grudnia 2009 roku, K 4/08), Palestra 2010 nr 1/2. 
40 Postępowanie dyscyplinarne jako istotny element pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodów zaufania publicznego. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 1-

2/2011. 

dyscyplinarnego, jako elementu pieczy sprawowanej przez samorządy 

reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. W obu tych 

artykułach postawiłem tezę, iż postępowanie dyscyplinarne składa się na istotę 

pieczy i bez zmiany konstytucji nie może być przekazane innym organom niż organy 

samorządu zawodowego. 

Kolejne trzy artykuły - „O pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania 

publicznego raz jeszcze 'A1 , „Ewolucja konstytucyjnego pojęcia pieczy w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego"42 oraz „Glosa do wyroku TK z 24 marca 

2015 roku, K 19/14 — o dopuszczalności likwidacji samorządu zawodowego na 

podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucj• „43 przedstawiają konstytucyjną interpretację 

art. 17 ust. 1 Konstytucji RP dokonywaną przez Trybunał Konstytucyjny w jego 

orzecznictwie. Wskazuję w nich, jak mocno zmieniają się poglądy trybunalskie na 

treść tego przepisu. 

Artykuł „O tajemnicy obrończej i adwokackiej — uwagi na tle wyroku TK w 

sprawie K 23/1 1" omawia natomiast sposób, w jaki TK wykłada przepisy o 

tajemnicy obrońcy i adwokata w postępowaniu karnym oraz jak odczytuje kolizję 

między przepisami ustanawiającymi gwarancje tej tajemnicy oraz przepisami 

zezwalającymi na podsłuch44 . W końcu problematyce pozycji pełnomocników oraz 

ich samorządu poświęcone były dwie pozycje dotyczące kosztów zasądzanych na 

rzecz pełnomocników — „Koszty obrony w sprawach karnych” i „Konstytucyjność 

opłat w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym„45  

22.4. 

Od 2010 roku jestem stałym współpracownikiem czasopisma „Palestra”, w którym 

w sposób cykliczny publikuję przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. 

W ramach tej stałej rubryki, poza opisanymi wyżej artykułami, opublikowałem 18 

artykułów poświęconych orzecznictwu Trybunału: 

 

41 0 pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego raz jeszcze. Przegląd 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 1-2/2012. 
42 Ewolucja konstytucyjnego pojęcia pieczy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 

11- 
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12/2013. 
43 Glosa do wyroku TK z 24 marca 2015 roku, K 19/14 — o dopuszczalności likwidacji samorządu 

zawodowego na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji, Palestra 9-10/2015. 
44 0 tajemnicy obrończej i adwokackiej — uwagi na tle wyroku TK w sprawie K 23/11. Przegląd 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 11-12/2014. 
45 Koszty obrony w sprawach karnych. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 

Palestra 11-12/2011, Konstytucyjność opłat w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym. Przegląd 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Palestra 5-6/2013. 

1 . Przeglądy orzecznictwa TK, Palestra 3/2010, Palestra 5-6/2010, Palestra 78/2010, 

Palestra 9-10/2010, Palestra 11-12/2010; 

2. Przywileje bankowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, Palestra 

56/2011; 

3. „Pozycja prawna syndyka w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na tle 

polskiego prawa upadłościowego”, Palestra 7-8/201 1  

4. Przestępstwa przeciw wolności słowa w orzecznictwie TK”, Palestra 9-10/201 

1 , 

5. Poglądy Trybunału Konstytucyjnego na ingerencję w wolność osobistą na 

podstawie rozporządzenia”, Palestra 7-8/2013; 

6. „Orzecznictwo TK w sprawach dotyczących prawa pracy", Palestra 9-10/2013; 

7. „Zaskarżalność orzeczeń wydawanych przez sąd pierwszej instancji w 

orzecznictwie TK”, Palestra 1-2/2014; 

8. „Prawo małżeńskie w orzecznictwie TK”, Palestra 3-4/2014; 

9. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (marzec—czerwiec 2014), 

Palestra 7-8/2014; 

10. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (październik—grudzień 

2014 

r.), Palestra 1-2/2015; 

11. Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (grudzień 2014—styczeń 

2015), Palestra 5-6/2015; 

12. „Trybunał Konstytucyjny o zwierzętach. Rozważania na tle wyroku TK z 28 

września 2015 roku, K 20/14”, Palestra 11-12/2015; 

13. „Rozważania na tle wyroków TK z 3 i 9 grudnia 2015 roku”, Palestra 1-2/2016; 

14. „Naruszenie regulaminu Sejmu jako podstawa do stwierdzenia 

niekonstytucyjności ustawy w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 

marca 2016 roku”, Palestra 4/2016. 

Artykuły te mają charakter opracowań naukowych ale i popularyzujących 

orzecznictwo trybunalskie wśród adwokatów. Odnoszą się do ważnych problemów 

poruszanych przez TK w najnowszych orzeczeniach, ale często przedstawiają je na 

tle wcześniejszych wyroków, czy poglądów nauki prawa. 
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Zupełnie wpadkowy charakter, związany raczej z wykonywanym zawodem 

adwokata i jego praktyką, niż z zainteresowaniami naukowymi, miały natomiast 

dwie pozycje opublikowane w Kwartalniku Krajowej Izby Syndyków Feniks PL: 

1. Zachowanie podmiotowości przez spółkę kapitałową po zakończeniu 

likwidacyjnego postępowania upadłościowego, Kwartalnik Krajowej Izby 

Syndyków Feniks 

PL 2/2010; 

2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na mieniu upadłego, 

Kwartalnik Krajowej Izby Syndyków Feniks PL 4/2011.  
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3. Osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

naukowej 

Monografia: „Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie 
sądowego stosowania prawa”, Warszawa 2016, Wydawnictwo Sejmowe, ss. 
394 

Osiągnięciem naukowym w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 

2013 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm.), które przedstawiam do oceny 

recenzentom i Komisji Habilitacyjnej, jest monografia mojego autorstwa pt. 

Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego 

stosowania prawa”, Warszawa 2016. Recenzentem wydawniczym tej monografii 

był prof. dr hab. 

Kazimierz Działocha. 

Monografia ta jest pierwszym opracowaniem w polskiej literaturze prawniczej, 

które w swym zamierzeniu ma kompleksowo przedstawić relacje pomiędzy 

Trybunałem Konstytucyjnym a sądami w zakresie wpływu orzecznictwa TK na 

sądowe stosowanie prawa. Problematyka następstw orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego była przedmiotem bardzo wielu rozpraw, artykułów i opracowań. 

W większości prac materia ta jest badana jednak jedynie przy okazji analizy innego 

głównego zagadnienia. Najwięcej uwagi poświęcają badaniom funkcji i zadań 

Trybunału Konstytucyjnego, typom wydawanych przezeń orzeczeń, ich cechom, 

trybowi ich wydawania czy procedurze sądowokonstytucyjnej. Następstwa są 

natomiast analizowane w sposób ograniczony, jako ilustracja określonych 

twierdzeń 14  . Kolejne publikacje dotyczą tylko pewnego wycinka problematyki 

skutków prawnych wyroków trybunalskich w procesie stosowania prawa, zwłaszcza 

tych kwestii, które budziły największe rozbieżności w orzecznictwie sądów 

najwyższych i Trybunału 

Konstytucyjnego. To z tego powodu, jak się wydaje, najwięcej miejsca w 

piśmiennictwie poświęcono omówieniu wyroków interpretacyjnych oraz wyroków 

o pominięciu prawodawczym oraz możliwości wznowienia postępowania po tych 

orzeczeniach, a także instytucji odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej 

przepisu po wyroku negatywnym TK i wznowienia postępowania po takim 

                                              
14 Takimi opracowaniami są np. Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na 

tle porównawczym, Warszawa 2003, M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i 
ich skutki prawne, Poznań 2006, A. Mączyński, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w: 

Księga XXlecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006. 
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orzeczeniu15 . W literaturze są obecne także pozycje poświęcone wyłącznie kwestii 

następstw orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w procesie tworzenia prawa i 

obowiązkowi wykonywania orzeczeń przez organy władzy publicznej. Omawiają 

one zatem wyłącznie relacje Trybunał Konstytucyjny — prawodawca i obowiązki 

prawodawcy związane ze zmianą niekonstytucyjnego prawa16 . Brakuje natomiast w 

polskim piśmiennictwie opracowania, które kompleksowo podejmowałoby kwestię 

następstw orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania 

prawa. Takie zadanie badawcze postawiłem sobie w tej rozprawie. 

Monografia ta jako pierwsze opracowanie porusza kilka istotnych problemów 

związanych z relacją Trybunał Konstytucyjny — sądy: 

1. podnosi kwestię obowiązku wykonywania wyroków trybunalskich przez sądy, a 

w szczególności definiuje, na czym ta powinność polega i jaka jest jej treść; 

2. omawia stosunek sądów do zjawiska prawotwórstwa Trybunału 

Konstytucyjnego, a także wykazuje jego legitymizację przez sądy, i to 

niezależnie od wątpliwości wysławianych lub deklarowanych przez nie; 

3. jako pierwsza pozycja przedstawia materię szczególnych skutków wywieranych 

przez wyroki Trybunału Konstytucyjnego na sprawy leżące u podstaw pytania 

prawnego oraz skargi konstytucyjnej, uwzględniając niedostrzeganą dotychczas 

odmienność następstw wywieranych przez judykaty trybunalskie inter partes od 

skutków związanych z ich mocą powszechnie wiążącą; 

4. jest również pierwszym opracowaniem monograficznym, które zwraca uwagę na 

wykonywanie wyroków afirmatywnych przez sądy, a w szczególności na to, iż 

                                              
15 Por. np. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego 

w sferze stosowania prawa, Warszawa 2013 i opracowania składające się na ten tom. 
16 Tak np. K. Działocha, O pojęciu wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w: W 

służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi 

Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012, tenże, Wpływ Konstytucji i 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na tworzenie ustaw, Przegląd Legislacyjny 1/2006, tenże, 
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez organy powołane do stanowienia prawa, 

w: Księga XXV-Iecia Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji i zadań Trybunału 

Konstytucyjnego — założenia i ich praktyczna realizacja, red. K. Budziło, Warszawa 2010, K. 
Działocha, B. Skwara, Udział sądu konstytucyjnego w wykonywaniu jego orzeczeń. (Uwagi de lege 
ferenda), w: Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga 
Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, Warszawa 2011, M. Florczak-
Wątor, Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę, Przegląd 

Legislacyjny 1/2007, P. Radziewicz, Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Studia 

Prawnicze KUL 2/2011, tenże, 

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę, Warszawa 2010, tenże, P. 
Radziewicz, Założenia systemu wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez Senat 

RP, w: Wykonywanie orzeczeń TK przez Senat. Dokumenty z prac nad przygotowaniem systemu 

wykonywania orzeczeń TK przez Senat RP, red. P. Radziewicz, Warszawa 2007. 
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również takie orzeczenia zmieniają system prawny i wywierają dalej idące skutki 

niż potwierdzenie konstytucyjności prawa i nakaz jego lojalnego stosowania, 

5. jako pierwsze opracowanie zmierza wreszcie do kompleksowego omówienia 

reguł intertemporalnych związanych z wykonywaniem negatywnych wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego przez sądy, poświęcając szczególną uwagę 

instytucji restytucji konstytucyjności po wyroku negatywnym Trybunału 

Konstytucyjnego, a także stosowaniu prawa oraz wyroków trybunalskich w 

okresie odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych 

przepisów. 

Prawodawca bardzo oszczędnie uregulował kwestię następstw orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego. Na etapie tworzenia konstytucji oraz ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym z 1997 roku członkom Zgromadzenia Narodowego i ekspertom 

wydawało się, iż wyposażenie tego organu w kompetencję do wydawa- nia orzeczeń 

ostatecznych, o mocy powszechnie wiążącej, wystarczy do zapewnie- nia ich 

skuteczności. To założenie okazało się mylne. Już w połowie pierwszej dekady XXI 

wieku Trybunał Konstytucyjny zdał sobie sprawę, iż wydanie wyroku, którego 

skutkiem jest derogacja prawa, może skutkować luką w systemie prawa albo nawet 

wtórną niekonstytucyjnością, czyli sytuacją, gdy system prawa jest jeszcze bardziej 

niezgodny z ustawą zasadniczą. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom Trybunał 

posługuje się narzędziami łagodzenia następstw swych rozstrzygnięć, takimi jak 

orzekanie: 

 o zgodności prawa z wyjaśnieniem jednak w uzasadnieniu, w jaki sposób 

należy wykładać prawo w zgodzie z konstytucją;  interpretacyjne, gdy w sentencji 

wskazane jest zgodne z konstytucją rozumienie przepisu,  zakresowe, gdy TK stara 

się dookreślić jedynie fragment normy, który jest niezgodny z konstytucją, 

pozostawiając pozostałą część normy w mocy; 

 zakresowe o pominięciu prawodawczym, gdy TK rozstrzyga o niezgodności 

normy, ale z uwagi na niepełność uregulowania;  reanimacyjne, w związku z 

którym TK orzeka o niezgodności hierarchicznej prawa decydując jednocześnie o 

przywróceniu mocy norm derogowanych lub zmienianych przez niekonstytucyjne 

przepisy;  aplikacyjne, gdy Trybunał decyduje również o szczególnych 

następstwach orzeczenia o niekonstytucyjności w sferze stosowania prawa;  

odraczające, w których łączy stwierdzenie niezgodności z jednoczesnym 

udzieleniem prawodawcy czasu do dokonania zmiany w systemie prawa. 

Te instrumenty okazały się jednak wielokrotnie niewystarczające do przywrócenia 

stanu konstytucyjności. Wiele orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wymagało 

interwencji prawodawcy. Tymczasem lista wyroków, na które prawodawca nie 

zareagował albo które implementował w sposób nieprawidłowy rosła. Jeszcze przed 

rozpoczęciem kryzysu konstytucyjnego jesienią 2015 roku Trybunał Konstytucyjny 
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wymieniał ponad 100 orzeczeń, po wydaniu których zmiana prawa była konieczna, 

wskazana lub zalecana. Wobec bierności prawodawcy to na sądach spoczywa 

obowiązek wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a więc takiego 

stosowania prawa, by rozstrzygnięcie sądowe w możliwe najwyższym stopniu 

realizowało zasady, normy i wartości konstytucyjne (aspekt pozytywny) oraz zakaz 

takiego stosowania prawa, które będzie przeciwstawiało się osiągnięciu stanu 

zgodnego z konstytucją (aspekt negatywny), przy czym oceniając oba te aspekty 

sądy powinny kierować się zarówno treścią wyroku TK, jak i motywami, które 

doprowadziły Trybunał do wydania wyroku. Mimo bowiem powszechnie wiążącego 

charakteru wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego jest bowiem wyrokiem a nie 

aktem prawa. Dla jego wykonania przez sąd równie istotna jest zatem treść sentencji, 

jak i zawarte w uzasadnieniu powody, które doprowadziły TK do wydania decyzji. 

Analiza judykatury prowadzi natomiast do wniosku, że sądy często błędnie traktują 

orzeczenia Trybunału tak jak akty normatywne, zapominając, że są to judykaty o 

szczególnej mocy wiążącej. Dokonują ich wykładni, posługując się metodami 

wykładni prawa. Prowadzi to do nadmiernego formalizmu, np. w sprawach, w 

których TK orzekł o niekonstytucyjności określonej normy, a w systemie prawa, w 

obrębie innych aktów prawnych, możemy odnaleźć normy o treści identycznej lub 

bardzo zbliżonej do derogowanej. Sądy błędnie przyjmują, iż normy identyczne lub 

podobne do tych, o których orzekł TK, nadal korzystają z domniemania 

konstytucyjności i wymagają ponownej interwencji TK. 

Trybunał Konstytucyjny jest nie tylko organem kontroli konstytucyjności prawa. W 

doktrynie akcentuje się istotny charakter jego innych funkcji — regulatora ustroju 

państwowego, a przede wszystkim — strażnika praw i wolności konstytucyjnych. 

Zyskuje znaczącą rolę w procesie tworzenia prawa. W wielu sporach 

konstytucyjnych (np. o lustrację, abolicję podatkową, próg podatkowy w wysokości 

50%, rozwiązanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, komisję śledczą czy prawo 

wyborcze) Trybunał kwestionował istotne z punktu widzenia większości akty 

prawne. Jako wzorce kontroli wskazywał zasady i wartości konstytucyjne, które — 

będąc bardzo ogólnymi — budzą rozbieżności w literaturze prawa konstytucyjnego. 

Istotna część orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczy praw i wolności 

człowieka. W ustawie zasadniczej zawarto rozbudowany ich katalog, a TK 

wyposażono w szeroką kompetencję do kontrolowania prawodawstwa ingerującego 

w sferę praw człowieka. Chroniąc prawa i wolności, Trybunał definiuje ich istotę, 

treść i zakreśla granice. 

Sprawując te funkcje Trybunał nie tylko rozstrzyga o niekonstytucyjności przepisu. 

W swej monografii stawiam tezę, że nie tylko deroguje normy z systemu prawa, lecz 

również tworzy prawo. Jego rozstrzygnięcia są prawotwórcze w aspekcie 

treściowym, jednoznaczności wyznaczania decyzji i funkcjonalnym. Wydaje normy 
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generalne i abstrakcyjne. Orzekając reanimacyjnie, TK zmierza do przywrócenia 

stanu prawnego sprzed uchwalenia niekonstytucyjnego przepisu. Skutek 

pozytywnej zmiany prawa Trybunał wiąże również wprost z wyrokami 

aplikacyjnymi, gdzie obok stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu wskazuje, jak 

należy stosować prawo po implementacji orzeczenia. Do podobnych wniosków 

prowadzi analiza orzeczeń zakresowych o pominięciu prawodawczym. Poza 

skutkiem derogacyjnym TK stara się nadać im również skutek rozporządzający, to 

znaczy derogować pewien zakres normy prawnej i uzupełnić swym wyrokiem 

niekonstytucyjną lukę. Niewątpliwie również do zmiany prawa Trybunał 

Konstytucyjny zmierza posługując się formułą interpretacyjną, i to zarówno gdy 

wydaje judykaty negatywne (o niezgodności), jak i pozytywne (o zgodności 

pewnego rozumienia przepisu). 

W reakcji na tę praktykę zapadło kilka głośnych orzeczeń Sądu Najwyższego, który 

odmawiał przymiotu mocy wiążącej niektórym typom wyroków albo wyłączał ich 

skutek restytucyjny (np. w odniesieniu do wyroków interpretacyjnych, czy 

zakresowych o pominięciu prawodawczym, które nazwano prawotwórczymi). Te 

judykaty wzbudziły intensywną dyskusję w literaturze prawa konstytucyjnego. 

Analiza decyzji sądowych reagujących na rozstrzygnięcia trybunalskie pozwala 

jednak przyjąć, iż poza tymi wyjątkowymi rozstrzygnięciami, sądy akceptują rolę 

Trybunału Konstytucyjnego jako strażnika konstytucji i strażnika praw człowieka, 

który wykracza poza rolę negatywnego prawodawcy oraz uznają się za związane 

jego wyrokami, również tymi, które można nazwać prawotwórczymi. W procesie 

sądowego stosowania prawa wyprowadzają nowość normatywną z orzeczeń 

trybunalskich. Legitymizują zatem aktywizm sędziowski Trybunału 

Konstytucyjnego, akceptując również te jego funkcje, które wykraczają poza 

kontrolę konstytucyjności norm. 

Szczególną uwagę w swej monografii poświęciłem relacji pomiędzy Trybunałem 

Konstytucyjnym a sądem, który przedstawił pytanie prawne lub sądem 

wznawiającym postępowanie na wniosek osoby, która wygrała spór ze skargi 

konstytucyjnej. Moim zdaniem zarówno Trybunał Konstytucyjny jak i większość 

przedstawicieli doktryny prawa nie dostrzegają, iż odpowiadając na pytanie prawne 

lub rozstrzygając skargę konstytucyjną wyrok wywiera inne skutki in concreto niż 

in abstracto. Natomiast takie stanowisko przyjęły sądy. 

Badania orzeczeń TK i wyroków sądów przedstawiających pytanie prawne 

pozwalają przyjąć, że następstwa wyroków trybunalskich w sprawie, w której je 

zadano, różnią się od następstw wywieranych generalnie przez orzeczenia TK. Gdy 

po pytaniu prawnym TK wydaje wyrok afirmatywny, sąd pytający nie traktujego 

jako jedynie czynności potwierdzającej dalsze obowiązywanie zaskarżonego 
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przepisu, lecz jako akt, w którym odnajduje sposób rozwiązania wątpliwości 

konstytucyjnych. 

Akceptuje prokonstytucyjną wykładnię przepisów, którą posługuje się Trybunał. 

Sięga również do uzasadnienia orzeczenia trybunalskiego, a kierunek 

rozstrzygnięcia oraz sposób uzasadnienia jest często zdeterminowany wytycznymi 

formułowanymi przez TK. Również w przypadku wydania wyroku negatywnego 

sądy pytające nie ograniczają się do prostego stosowania prawa zmienionego przez 

TK, lecz korzystają z orzeczenia, łącznie z jego uzasadnieniem, powołując je tak jak 

inne źródła prawa, często dla przełamania lub modyfikacji treści przepisów. 

W swej monografii stawiam więc tezę, że wyrok TK wydany w następstwie pytania 

prawnego w tym konkretnym postępowaniu winien być implementowany nie tak jak 

akt normatywny, a nawet wyrok o skutkach powszechnie obowiązujących, lecz jak 

prejudykat dla właściwego rozstrzygnięcia sądu. Orzeczenie TK wiąże sąd pytający 

w taki sam sposób jak inne orzeczenie sądu cywilnego czy karnego albo decyzja 

organu administracyjnego, od których wyniku zależy rozstrzygnięcie sprawy, a sąd 

nie ma samodzielnej kompetencji, aby orzec w tym przedmiocie. Oznacza to jeszcze 

silniejsze związanie sądu pytającego nie tylko sentencją i sposobem rozstrzygnięcia, 

lecz również motywami, które kierowały Trybunałem, zawartymi w uzasadnieniu. 

Istotą kontroli konkretnej jest to, iż uwzględnienie wątpliwości podniesionych w 

pytaniu musi odnieść skutek przede wszystkim w odniesieniu do indywidualnej 

sprawy. 

Wyroki wydawane w wyniku skargi konstytucyjnej również w sposób szczególny 

wiążą sąd rozpoznający sprawę beneficjenta skutecznej skargi po wznowieniu 

postępowania. Stawiam tezę, że postępowanie inicjowane skargą konstytucyjną 

zmierza w pierwszej kolejności do ochrony wolności i praw człowieka, a eliminacja 

aktu z porządku prawnego jest skutkiem wtórnym. W sytuacji zatem, gdy TK 

rozstrzyga o zasadności skargi konstytucyjnej, jego judykat jest nie tylko 

orzeczeniem o niezgodności norm, ale przede wszystkim decyzją nakazującą 

usunięcie naruszenia prawa lub wolności skarżącego w toku dalszego postępowania 

sądowego. Dlatego w sprawie beneficjenta skutecznej skargi konstytucyjnej to nie 

redakcja sentencji powinna przesądzać o dopuszczalności wznowienia 

postępowania. W sytuacji, gdy skarżący wygrywa postępowanie przed Trybunałem 

Konstytucyjnym, tj. Trybunał uznaje, iż doszło do naruszenia jego praw lub 

wolności ze względu na oparcie orzeczenia w jego sprawie na niekonstytucyjnej 

normie prawnej, skarżący winien mieć prawo do przywrócenia konstytucyjności w 

swojej sprawie, niezależnie od sposobu zredagowania sentencji wyroku TK. 

Dotyczy to nawet przypadku, gdy został wydany wyrok pozytywny interpretacyjny 
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(a więc wyrok o zgodności z prawem), a sąd zastosował wcześniej przepis i 

wyprowadził z niego normę niezgodną z orzeczeniem trybunalskim. 

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przeze mnie w pracy jest wykonywanie 

orzeczeń afirmatywnych, tj. o zgodności zaskarżonego przepisu z aktem wyższego 

rzędu. W literaturze prawa jak i orzecznictwie TK przyjmuje się jednolicie, że 

wywierają one jedynie dwa skutki — przekształcają domniemanie konstytucyjności 

normy w pewność co do jej zgodności oraz aktualizują zastosowanie zasady ne bis 

in idem, czyli wyłączają możliwość ponownego zaskarżenia przepisów przed TK. 

Tymczasem analiza wypowiedzi sądów, które odnoszą się do wyroków o zgodności 

pozwala przyjąć, iż również one podlegają wykonywaniu przez sądy. Po wejściu w 

życie takiego orzeczenia wielokrotnie sądy modyfikowały sposób stosowania 

przepisów, o zgodności których rozstrzygał TK. Uwzględniały wytyczne Trybunału 

odnośnie przywrócenia lub podwyższenia stanu konstytucyjności prawa, zwłaszcza 

gdy były one zawarte w sentencji judykatu interpretacyjnego, ale również gdy 

wynikały z uzasadnienia orzeczenia afirmatywnego o skutkach prostych. 

Obszerna część monografii poświęcona jest omówieniu reguł walidacyjnych i 

intertemporalnych związanych z wykonywaniem negatywnych wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego przez sądy. Cały rozdział dotyczy instytucji restytucji 

konstytucyjności po orzeczeniu trybunalskim na podstawie art. 190 ust. 4 

konstytucji. Część kolejnego rozdziału omawia następstwa wyroków TK wobec 

toczących się postępowań sądowych. Obie te części przedstawiają skutki zarówno 

wyroków wywierających wpływ derogacyjny od dnia ich wejścia w życie, jak i tych, 

w których postanowiono o odroczeniu terminu utraty mocy obowiązującej. Analiza 

przepisów oraz orzecznictwa TK i sądów pozwoliła mi postawić tezę, że wbrew 

licznym zastrzeżeniom stawianym w nauce prawa oraz postulatom de lege ferenda, 

regulacja dotycząca tych następstw judykatów TK jest spójna i nie wymaga 

interwencji prawodawcy. Wymagana byłaby jednak reinterpretacja art. 190 ust. 3 i 

4 konstytucji zarówno przez TK jak i sądy. Moim zdaniem zbyt kategorycznie i 

automatycznie przyjmują, że z konstytucji wynika bezwzględny obowiązek 

wznowienia każdego postępowania i w każdych okolicznościach, gdy orzeczono o 

niekonstytucyjności podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Taka wykładnia jest błędna. 

Z art. 190 ust. 4 konstytucji wynika podmiotowe prawo człowieka do restytucji 

konstytucyjności, które nie ma charakteru absolutnego. Jego granice wyznaczają 

inne normy konstytucyjne, w tym art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Dopuszczalne 

winno być ograniczenie tego prawa na podstawie przepisu ustawy, zgodnie z zasadą 
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proporcjonalności. Usuwanie skutków niekonstytucyjnego aktu prawnego musi 

stanowić kompromis z innymi wymaganiami państwa prawnego. Konstytucja 

nakazuje ważyć racje pomiędzy założeniem, że w państwie prawa nie powinno się 

konserwować skutków stosowania niekonstytucyjnego przepisu, a zasadą pewności 

i bezpieczeństwa prawnego, która wymaga poszanowania trwałości prawomocnych 

wyroków sądowych i ostatecznych decyzji administracyjnych, orzekających o 

prawach i obowiązkach stron. Nie ulega wątpliwości, iż mogą wystąpić sytuacje, 

gdy wzruszenie rozstrzygnięcia wydanego na podstawie zdyskwalifikowanego 

przepisu byłoby oczywiście niesprawiedliwe. 

Lecz to nie Trybunał Konstytucyjny winien rozstrzygać o skutkach swoich orzeczeń 

w sferze dopuszczalności wznowienia postępowania. Nie dysponuje on 

wyspecjalizowanymi służbami legislacyjnymi, które ocenią prawidłowo skutki 

regulacji trybunalskiej i zadbają o to, aby normy stanowione przez Trybunał były 

jasne i spójne z innymi normami systemu prawa. Ponadto, nawet gdyby posiadał 

taki aparat, wielokrotnie nie mógłby go wykorzystać z uwagi na wiążące go granice 

orzekania (nakaz orzekania w zakresie zaskarżenia) lub ze względu na legitymację 

skarżącego, ograniczającą kompetencje do zaskarżenia niektórych norm. To 

ustawodawca i sądy mają obowiązek wykonania wyroku TK. Trybunał dysponuje 

natomiast narzędziami łagodzącymi skutki swych wyroków, takimi jak odroczenie 

terminu utraty mocy obowiązującej kontrolowanego przepisu czy sygnalizacja 

istnienia uchybień i luk w prawie. 

Poznań, dnia 27 maja 2016 roku 

 
Michał Jackowsk 


