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POLOGNE 

Szanowny Panie Prezesie, 

Uprzejmie dziQkujç za zaproszenie do udziatu w Zgromadzeniu Ogôinym S^dziôw Trybunatu 
Konstytucyjnego w dniu 20 kwietnia 2016 r. Niestety ze wzglçdu na moje obowiqzki w Europejskim 
Trybunale Praw Czlowieka nie b^dç w stanie przyjechac do Warszawy w tym terminie. 

W biez^cym roku Trybunat Konstytucyjny obchodzi trzydziest^ rocznicQ utworzenia. ProszQ 
przyj^c z tej okazji gratulacje i najiepsze zyczenia - dia Pana Prezesa i Sçdziow Trybunatu 
Konstytucyjnego. 

Korzystaj^c ze sposobnosci, pozwalam sobie podzielic sic jedng refleksj^. W moim odczuciu poiscy 
prawnicy nie zdaj^ sobie w peini sprawy z miQdzynarodowego znaczenia naszego Trybunatu 
Konstytucyjnego. Tymczasem po 1989 r. Trybunat Konstytucyjny stat sic jednym z najbardziej 
liczgcych sic sqdôw konstytucyjnych w Europie. Orzecznictwo Trybunatu Konstytucyjnego jest 
szeroko studiowane i komentowane przez prawnikôw w rôznych krajach i wywiera duzy wptyw na 
myslenie prawnicze poza granicami PolskI, zwtaszcza w paristwach Europy Srodkowo-Wschodniej. 
Polski s^d konstytucyjny jest tam od wielu lat naturainym punktem odniesienia i zrôdtem inspiracji 
przy ocenie konstytucyjnosci prawa. 

W ostatnich dekadach pojawito sic zjawisko miçdzynarodowego dialogu s^dôw, opisywane 
przez badaczy z rôznych pahstw. Organy s^dowe miçdzynarodowe i narodowe wchodz^ ze sob^ w 
rozmaitego rodzaju interakcje i wptywajq na swoje orzecznictwo. W tym kontekscie s^dy 
konstytucyjne staty sic waznymi podmiotami polityki zagranicznej, artykutujgcymi w relacjach 
miçdzynarodowych wartosci, na ktôrych opierajq sic konstytucje narodowe. W ci^gu trzydziestu 
lat Trybunat Konstytucyjny zostat waznym i powszechnie szanowanym uczestnikiem tego 
miçdzynarodowego dialogu. Zyczç Pahstwu, aby Trybunat Konstytucyjny umacniat jeszcze bardziej 
swoj^ pozycjç mi^dzynarodow^. 

Prosz^ przyj^c, Panie Prezesie, wyrazy gtçbokiego szacunku. 
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