
UCHWAŁA Nr 30/XI/2020 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 

z  dnia 6 listopada 2020 r. 

 
w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K1/20 z dnia 22.10.2020 r.  

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

75) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wyraża zaniepokojenie wydanym w dniu 

22.10.2020 r. przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem (sygnatura akt K1/20), zgodnie z którym 

przepisy art. 4 a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny umożliwiające aborcję ze względu na ciężkie 

i nieuniknione wady płodu są niezgodne z art. 38 (zasada ochrony życia) w związku z art. 30 (ochrona 

godności człowieka) i z art. 31 ust. 3 Konstytucji (zasada proporcjonalności).  

Temat dopuszczalności przerywania ciąży w sytuacji ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu 

oraz nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, którego dotyczy orzeczenie jest tematem 

kontrowersyjnym, budzącym spory i dyskusje nie tylko na gruncie prawnym, ale i medycznym. 

Świadczą o tym liczne protesty jakie miały miejsce w 2016r. podczas próby zmiany ustawy o 

planowaniu rodziny i oczywistym było, że wydaniu również tego orzeczenia będą towarzyszyć liczne 

emocje.  

Trybunał Konstytucyjny w konsekwencji wydanego orzeczenia - niezależnie od wskazań medycznych, 

woli matki i ojca -  naraża całe rodziny, a przede wszystkim kobiety na cierpienie psychiczne i fizyczne, 

nieludzkie i poniżające traktowanie, wbrew zasadzie wynikającej z art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, według której „nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu i karaniu”, zmusza do heroizmu, pomijając podstawowe prawo do ich 

godności i wolności. 

W ocenie Rady od strony formalnej budzi również zastrzeżenia skład Trybunału Konstytucyjnego, co 

do którego bezstronności i niezależności istnieją poważne wątpliwości, wyrażane przez wielu 

konstytucjonalistów i prawnicze autorytety nie tylko w Polsce, ale i na świecie.  

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie wyraża głęboką nadzieję, iż mając na uwadze 

konsekwencje, jakie niesie za sobą wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz narastające wzburzenie i 

niezadowolenie społeczne, władza publiczna odejdzie od arbitralnych rozwiązań i podejmie szeroką 

debatę publiczną, która doprowadzi do wypracowania rozwiązań zapewniającym kobietom podstawowe 

prawa, jak prawo do godności i wolności.  

Obecny czas wymaga wzmacniania solidarności i współpracy między ludźmi, partiami politycznymi, 

organizacjami społecznymi, niesienia wzajemnej pomocy i życzliwości, a nie działań, które wywołują 

protesty, kłótnie i wzajemne oskarżenia, i to w okresie, kiedy publiczna dyskusja i wyrażanie swoich 

poglądów jest znacznie utrudnione. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto przy jednym głosie wstrzymującym. 

 

 

 

 

  Dziekan  

   Katarzyna Skrodzka-Sadowska 
 

 


