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Protokół dziesiątego posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności 

 

11 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu Monitorowania 

Praworządności poświęcone omówieniu przypadków naruszania w kraju zasad 

praworządności. Członkowie zespołu podkreślali, że już wielokrotnie protestowali przeciwko 

łamaniu konstytucji. Konflikt rozpoczął się z chwilą nowelizacji ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym i trwa nadal. Do tej pory, zdaniem członków zespołu, stosowanie  

13 artykułów konstytucji uległo deformacji poprzez zmianę przepisów rangi ustawowej. 

Zdaniem członków zespołu zagrożona jest niezawisłość sądów i sędziów. Toczy się ponad 

500 postępowań w stosunku do 1000 osób, które chciały skorzystać ze swobód 

obywatelskich, w tym z wolności słowa.  

W trakcie posiedzenia przytoczono kilka przykładów czynności uznawanych przez 

członków zespołu za naruszenia konstytucji – usunięcie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego 

po 4 latach jej kadencji (zgodnie z art. 183 ust. 3 Konstytucji kadencja wynosi 6 lat), 

niepublikowanie niekorzystnych dla PiS orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (zgodnie z art. 

190 ust. 2 w zw. z art. 188 Konstytucji orzeczenia TK podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu) 

czy przegłosowanie budżetu państwa na rok 2017 odciąwszy opozycji dostęp do sali, w której 

odbyło się głosowanie i bez wymaganej połowy posłów obecnych na sali (zgodnie z art. 120 

Konstytucji Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności połowy 

ustawowej liczby posłów). Zdaniem członków zespołu Polska zmierza w kierunku 

nieliberalnej demokracji. Postulowane jest zatem sporządzenie „Białej księgi naruszeń prawa 

przez obecnie rządzących”. W tej księdze, oprócz wykazu naruszeń, powinny znaleźć się też 

odnośniki do raportów zagranicznych instytucji, np. Komisji Weneckiej. Uczestnicy 

posiedzenia uznając za oczywiste, że konstytucja jest naruszana, postulują prowadzenie akcji 

edukacyjnej, polegającej na tłumaczeniu faktów naruszeń i ich konsekwencji. Potrzebne jest 

też, ich zdaniem, dokumentowanie naruszeń oraz udzielanie pomocy prawnej osobom, które 

poddane zostały represjom. Osobami represjonowanymi są zdaniem uczestników posiedzenia 

sędziowie: Igor Tuleya i Waldemar Żurek. Uczestnicy posiedzenia podkreślali, 

że skoro konstytucja jest naruszana, konieczne będzie podjęcie działań sanujących. 


