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W dniu 9 marca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie  

o sygn. akt K 47/15 dotyczący oceny zgodności z Konstytucją szeregu przepisów zawartych 

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która 

opublikowana została w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dziennik 

Ustaw) pod pozycją 2217. 

Stosownie do art. 190 ust. 2 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

w sprawach wymienionych w art. 188 Konstytucji podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu  

w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Podobny wniosek 

płynie z art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296; dalej: ustawa o 

ogłaszaniu aktów normatywnych), zgodnie z którym, w Dzienniku Ustaw ogłasza się 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych 

w Dzienniku Ustaw. Z art. 2 ust. 1 tej ustawy wynika natomiast, że ogłoszenie aktu 

normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Na organie wydającym dziennik 

urzędowy spoczywa więc prawny obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego, w tym także 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.  

    Warszawa, 17 marca 2016 r. 
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 Zgodnie z powyższym, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt  

K 47/15 powinien zostać niezwłocznie ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Stosownie bowiem 

do art. 190 ust. 3 zdanie 1 Konstytucji, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi  

w życie z dniem ogłoszenia. 

Art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych stanowi, że Dziennik 

Ustaw wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.  

Z kolei z brzmienia art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 293; dalej: ustawa o Trybunale) wynika,  

że orzeczenia Trybunału ogłasza się na zasadach i w trybie określonych w Konstytucji 

oraz ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych. W omawianym kontekście istotne 

znaczenie ma treść art. 105 ust.  2 ustawy o Trybunale, który przewiduje, że ogłoszenie 

orzeczeń Trybunału zarządza Prezes Trybunału. 

Z powyższego w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że ustawodawca  

nie pozostawił decyzji o publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego swobodnemu 

uznaniu Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, ani ocenie Prezesa Rady Ministrów. 

Mając na uwadze fundamentalne znaczenie ustrojowe wyroku w sprawie o sygn. akt 

K 47/15, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.  

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), zwracam się do 

Pani Prezes z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat przyczyny 

nieopublikowania do chwili obecnej wskazanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

w Dzienniku Ustaw, w szczególności zaś proszę o wskazanie podstawy normatywnej 

odmowy publikacji tego wyroku. 
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