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ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA 

Zgodnie z art. 304 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, 

poz. 555 ze zm.) stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zawiadamia o możliwości 

popełnienia przez Prezeskę Rady Ministrów, Beatę Szydło, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, 

Jolantę Rusiniak, oraz bliżej nieokreślonych pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i 

Rządowego Centrum Legislacji przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych (przestępstwa 

stypizowanego w art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze 

zm.]) 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 

Nr 78, po. 483 ze zm.) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z m.in. 

orzekania przez Trybunał w sprawach zgodności ustaw z Konstytucją RP podlegają niezwłocznemu 

ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akty normatywny był ogłoszony. 

Należy zwrócić uwagę, że w dniu 7 czerwca 2016 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 

sprawie o sygn. K 8/15. Jest to szczególny wyrok o znaczeniu dla ustroju demokratycznego i 

właściwego funkcjonowania najwyższych organów państwa. Jego przedmiotem była ocena przez 

Trybunał zgodności z Konstytucją art. 16r ust. 12 zdanie drugie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, ze zm.), w brzmieniu 

nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) oraz art. 14a ust. 11 ustawy z 5 grudnia 1996 r. powołanej 

w punkcie 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658). 

Pomimo znaczenia tej sprawy, wyrok nie został do dzisiaj opublikowany. 

Ustawy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

ogłasza się m.in. ustawy (art. 9 ust. 1 pkt 2), jak i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące 

aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw (art. 9 ust. 1 pkt 6). W związku z tym, oraz w 

związku z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2015 r. 

powinien być niezwłocznie ogłoszony w Dzienniku Ustaw. 

 



Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów, 

Prezes Rady Ministrów wydaje Dziennik Ustaw przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji. 

Z powyższego wynika, że ustawowym obowiązkiem, który do dzisiaj nie został wykonany, jest 

opublikowanie w Dzienniku Urzędowym RP wyroku z dnia 7 czerwca 2016 r. Jego niewykonanie 

skutkuje popełnieniem przestępstwa niedopełnienia obowiązków, o którym mowa w art. 231 Kodeksu 

karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariusz publiczny, który nie dopełniając obowiązków, 

działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Wskazać należy, iż brak publikacji tego wyroku powoduje niemożliwość realizacji przez 

Stowarzyszenie uprawnień wynikających z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji. Dyrektor Centrum 

Egzaminów Medycznych w Łodzi rozpatrując nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 

31 maja 2016 r. wskazał, iż nie może go wykonać ponieważ „należy rozstrzygnąć charakter prawny 

tego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego i jego skutki prawne w analizowanej sprawie” (w 

załączeniu pismo z 17 czerwca 2016 r.). Bezpośrednie zaniechanie publikacji wyroku powoduje, że 

Stowarzyszenie jest poszkodowane w tym wypadku.  


