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WPROWADZENIE
Podstawy prawne Trybuna³u Konstytucyjnego okrelone s¹ w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej ustawa o TK).
Dope³nieniem tej regulacji prawnej jest Regulamin Trybuna³u Konstytucyjnego uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego w dniu 22 padziernika 1997 r. (M. P. z 2001 r. Nr 41,
poz. 668)
Ustawa o TK, w art. 4 ust. 1, zobowi¹zuje Trybuna³ Konstytucyjny do
informowania Sejmu i Senatu o istotnych problemach wynikaj¹cych z jego dzia³alnoci i orzecznictwa. Przed³o¿ony materia³ stanowi wykonanie
tego przepisu.
Zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji Trybuna³ Konstytucyjny sk³ada
siê z 15 sêdziów. W 2003 r. Trybuna³ Konstytucyjny orzeka³ w sk³adzie:
Jerzy Ciemniewski, Teresa Dêbowska-Romanowska, Adam Jamróz (od lipca 2003 r.), Marian Grzybowski, Wies³aw Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa £êtowska, Andrzej M¹czyñski  Wiceprezes TK, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan  Prezes TK, Jadwiga
Skórzewska-£osiak (do 21 lipca 2003 r.), Jerzy Stêpieñ, Miros³aw Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki oraz Marian Zdyb.
Kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego okrela art. 188 Konstytucji, zgodnie z którym Trybuna³ orzeka w sprawach zgodnoci ustaw i umów
miêdzynarodowych z Konstytucj¹, zgodnoci ustaw z ratyfikowanymi
umowami miêdzynarodowymi (których ratyfikacja wymaga³a uprzedniej
zgody wyra¿onej w ustawie), zgodnoci przepisów prawa wydawanych
przez centralne organy pañstwowe z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi i ustawami, zgodnoci z Konstytucj¹ celów lub
dzia³alnoci partii politycznych oraz skargi konstytucyjnej (art. 79 ust. 1).
Art. 189 Konstytucji upowa¿nia TK do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiêdzy centralnymi konstytucyjnymi organami pañstwa. W roku
2003 Trybuna³ nie rozstrzyga³ spraw zwi¹zanych z badaniem zgodnoci
z Konstytucj¹ celów lub dzia³alnoci partii politycznych (cofniêto wniosek  postanowienie z 16 lipca 2003 r., Pp 1/02), ani sporów kompetencyjnych.
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Konstytucyjn¹ podstawê kontroli stanowi³y zasady i normy ujête
w przepisach zawartych w poszczególnych rozdzia³ach Konstytucji. W roku
2003 by³y nimi w szczególnoci:
· w rozdziale I, zawieraj¹cym regulacje ustrojowe: zasada demokratycznego pañstwa prawnego (art. 2), zasada sprawowania w³adzy zwierzchniej przez Naród (art. 4), zasada praworz¹dnoci (art. 7), bezporednie
stosowanie Konstytucji (art. 8 ust. 2), zasada trójpodzia³u w³adzy
(art. 10), jawnoæ finansowania partii politycznych (art. 11 ust. 2), decentralizacja w³adzy publicznej (art. 15), udzia³ samorz¹du w sprawowaniu w³adzy publicznej (art. 16), obowi¹zek otoczenia specjaln¹ trosk¹ weteranów walk o niepodleg³oæ (art. 19), ustrojowe podstawy
spo³ecznej gospodarki rynkowej (art. 20), swobody dzia³alnoci gospodarczej i zasad wprowadzania ograniczeñ (art. 22) oraz ochrony
pracy (art. 24);
· w rozdziale II, zawieraj¹cym regulacje dotycz¹ce ochrony wolnoci
i praw cz³owieka i obywatela, a tak¿e okrelaj¹cym jego obowi¹zki:
zasada poszanowania godnoci cz³owieka (art. 30), ochrona wolnoci
cz³owieka, nakaz poszanowania wolnoci i praw innych oraz zasada
proporcjonalnoci (art. 31 ust. 3), zasada równego traktowania wszystkich przez w³adze publiczne i zakazuj¹ca dyskryminacji (art. 32), zasada prawa do obrony we wszystkich stadiach postêpowania (art. 42
ust. 2), dostêp do s¹du i jawnoæ postêpowania (art. 45 ust. 1 i 2), wy³¹cznoæ s¹du w orzekaniu o przepadku rzeczy (art. 46), prawo do prywatnoci (art. 47), prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie
z w³asnymi przekonaniami (art. 48), prawo do ochrony danych osobowych (art. 51), prawo do poruszania siê po terytorium RP, wolnoæ
wyboru miejsca pobytu i zamieszkania oraz prawo osoby maj¹cej pochodzenie polskie do osiedlenia siê na terytorium RP (art. 52), wolnoæ zrzeszania siê (art. 58 ust. 1), wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych (art. 59), prawo do informacji o dzia³alnoci organów
w³adzy publicznej (art. 61), zasada ochrony prawa w³asnoci i prawa
dziedziczenia (art. 64), wolnoæ wyboru i wykonywania zawodu
(art. 65), prawo do zabezpieczenia spo³ecznego (art. 67), ochrona praw
dziecka (art. 72), obowi¹zek w³adzy publicznej do prowadzenia polityki sprzyjaj¹cej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli
(art. 75), prawo do wynagrodzenia za szkody wyrz¹dzone przez niezgodne z prawem dzia³anie organu w³adzy publicznej (art. 77), zasada
dwuinstancyjnoci (art. 78 i art. 176), obowi¹zek obrony Ojczyzny
w zakresie okrelonym ustaw¹ (art. 85);
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· w rozdziale III, reguluj¹cym ród³a prawa: ród³a prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego (art. 87), warunki ratyfikacji umowy miêdzynarodowej (art. 90), warunki wydawania aktów podustawowych powszechnie obowi¹zuj¹cych (art. 92), akty prawa miejscowego (art. 94);
· w rozdziale VII, okrelaj¹cym kompetencje samorz¹du terytorialnego
(art. 164, art. 165, art. 167 i art. 170);
· w rozdziale VIII, stanowi¹cym o s¹dach i trybuna³ach: prawo do wznowienia postêpowania w wyniku orzeczenia przez TK o niezgodnoci
z Konstytucj¹ (art. 190 ust. 4);
· w rozdziale X, okrelaj¹cym finanse publiczne: obowi¹zek ponoszenia
ciê¿arów i wiadczeñ publicznych (art. 84),wy³¹cznoæ ustawowa regulacji podatkowej (art. 217), ustawa bud¿etowa (art. 219) oraz status
prawny organów NBP (art. 227).
Podstawê kontroli zawart¹ w umowach miêdzynarodowych stanowi³y:
· art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 2, 3, 4 i 6 oraz art. 5 i art. 11 Europejskiej
Karty Samorz¹du Terytorialnego (wyroki z: 18 lutego 2003 r., K 24/02,
26 lutego 2003 r., K 30/02, 25 marca 2003 r., U 10/01 i 4 listopada
2003 r., K 1/03);
· art. 6 ust. 1 i art. 10 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (wyroki z: 28 stycznia 2003 r., K 2/02 i 5 marca
2003 r., K 7/01);
· art. 23 ust. 2, art. 20 ust. 1 w zw. z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka (wyrok z 26 lutego 2003 r., K 1/01);
· art. 14 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (wyrok z 5 marca 2003 r., K 7/01);
· art. 2 Konwencji (Nr 111) dotycz¹cej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu (wyrok z 3 grudnia 2003 r., K 5/02).
Podstawê kontroli zawart¹ w ustawach stanowi³y:
· art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
· art. 39 ust. 3 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
· art. 16 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego,
· art. 46 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym,
· art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym, art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym.
Szczegó³owe informacje o podstawach kontroli zawarto w za³¹czniku IV.
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Informacja sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej zaprezentowano
wystêpuj¹ce w 2003 r. problemy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ orzecznicz¹
w zakresie form kontroli oraz zagadnienia proceduralne. W drugiej czêci przedstawiono problemy konstytucyjne, do których odnosi³ siê Trybuna³ w 2003 r. W trzeciej czêci przedstawiono dzia³alnoæ Trybuna³u
zwi¹zan¹ ze wspó³prac¹ miêdzynarodow¹, kontaktami Trybuna³u z s¹dami konstytucyjnymi innych krajów oraz udzia³ przedstawicieli TK
w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Ponadto przedstawiono podstawowe obszary dzia³alnoci Biura Trybuna³u. Informacja
zawiera 8 za³¹czników przedstawiaj¹cych dzia³alnoæ Trybuna³u w ujêciu statystycznym.
Uk³ad i treæ za³¹czników nieco odbiega od ubieg³orocznych. Opracowano now¹ koncepcjê przedstawienia statystycznego niektórych form dzia³alnoci TK:
· za³¹cznik I  dane statystyczne dotycz¹ce rozpoznania wstêpnego.
Zasygnalizowany zosta³ fakt, ¿e do TK wp³ywaj¹ pisma obywateli w ró¿nych sprawach, którymi zajmuje siê Biuro TK. Ponadto podano liczbê skarg
i wniosków, które wp³ynê³y do TK, nastêpnie liczbê spraw rozpoznanych
w postêpowaniu wstêpnym (zakoñczonych w 2003 r.),
· za³¹cznik II  dane statystyczne dotycz¹ce rozpoznania merytorycznego. W poprzednich latach dane dotycz¹ce rozpoznania wstêpnego i merytorycznego przedstawiono w jednej tabeli,
· za³¹cznik III  charakterystyka wnioskodawców,
· za³¹cznik IV  dane statystyczne dotycz¹ce aktów stanowi¹cych podstawê kontroli w zbadanych sprawach. Odnonie do przepisów Konstytucji dokonano podzia³u na: zgodne z danym wzorcem, niezgodne oraz nie
s¹ niezgodne,
· za³¹cznik V  chronologiczne zestawienie wyroków wraz z sentencj¹,
· za³¹cznik VI  chronologiczne zestawienie postanowieñ,
· za³¹cznik VII  charakterystyka zdañ odrêbnych,
· za³¹cznik VIII  zestawienie liczbowe merytorycznych rozstrzygniêæ
TK w latach 1997-2003.
W 2003 r. przedmiotem rozstrzygniêæ Trybuna³u by³y problemy proceduralne i konstytucyjne, dotycz¹ce szeregu obszarów prawa o zró¿nicowanym znaczeniu spo³ecznym i ekonomicznym, jak te¿ zwi¹zane ze wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej.
Do istotnych rozstrzygniêæ zaliczyæ mo¿na wyrok z 27 maja 2003 r.,
K 11/03, w którym Trybuna³ uzna³ za zgodne z Konstytucj¹ zaskar¿one
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przepisy ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. W tej
sprawie Trybuna³, zwi¹zany granicami wniosku (art. 188 Konstytucji oraz
art. 31 ust. 1 w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 pkt 4), nie bada³ tych zarzutów wnioskodawców, w których brak by³o ich uzasadnienia i wskazania podstaw
niekonstytucyjnoci przepisów. Taka konstrukcja s¹downictwa konstytucyjnego jest pochodn¹ uznania przez ustrojodawcê zasady domniemania
konstytucyjnoci prawa oraz stabilizacji porz¹dku prawnego i pewnoci
prawa w systemie ustrojowym RP. Szczegó³owa prezentacja rozwa¿añ Trybuna³u, co do zgodnoci z Konstytucj¹ ustawy o referendum akcesyjnym,
zosta³a zaprezentowana w dalszej czêci Informacji (s. 47).
Na uwagê zas³uguje rozstrzygniêcie dotycz¹ce wiadczenia pomocy
prawnej przez osoby z wykszta³ceniem prawniczym nieposiadaj¹ce
uprawnieñ adwokata lub radcy prawnego, w wyroku z 26 listopada
2003 r., SK 22/02. Rozstrzygniêcie to odnosi³o siê do nieobowi¹zuj¹cego ju¿ przepisu kodeksu wykroczeñ, dotycz¹cego odpowiedzialnoci
karnej za wykonywanie czynnoci zawodowych bez wymaganych uprawnieñ. Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, ¿e aktualny stan prawny odnosz¹cy siê
do tej regulacji jest bardziej klarowny ni¿ poprzedni, ale pozostawia
w¹tpliwoci co do wy³¹cznoci wiadczenia us³ug prawnych przez radców prawnych i adwokatów. Trybuna³ w uzasadnieniu wskaza³ na niezbêdnoæ interwencji ustawodawcy w celu jednoznacznego rozstrzygniêcia, kto i w jakim zakresie mo¿e wiadczyæ pomoc prawn¹.
Problemem godnoci cz³owieka w kontekcie ochrony prawa do prywatnoci Trybuna³ zajmowa³ siê w wyrokach z 5 marca 2003 r., K 7/01
i z 14 lipca 2003 r., SK 42/01. Uznaj¹c ¿e obowi¹zuj¹ce mechanizmy
lustracyjne nie prowadz¹ do naruszenia godnoci cz³owieka, Trybuna³
wskaza³ na treæ normatywn¹ zawart¹ w art. 30 Konstytucji. Naruszenie
dobrego imienia osoby publicznej mo¿e byæ usprawiedliwione interesem publicznym i ochron¹ demokratycznych instytucji pañstwa. Jawnoæ
¿ycia publicznego w pañstwie demokratycznym wymaga czasem, by
o osobach publicznych ujawniaæ informacje, które mog¹ wywo³ywaæ
w opinii spo³ecznej negatywne reakcje (szerzej na s. 67).
Istotne znaczenie spo³eczne i ekonomiczne mia³o rozstrzygniêcie dotycz¹ce tzw. taksy notarialnej, w wyroku z 10 grudnia 2003 r., K 49/01.
Trybuna³, uznaj¹c niekonstytucyjnoæ przepisu art. 5 prawa o notariacie,
upowa¿niaj¹cego do wydania rozporz¹dzenia w sprawie taksy notarialnej,
stwierdzi³, ¿e wysokoæ taksy notarialnej nie mo¿e byæ barier¹ w realizacji
praw maj¹tkowych podmiotów prawa, a wprowadzenie górnej granicy taksy
powinno pe³niæ funkcjê ochronn¹ w stosunku do uczestników obrotu prawnego.
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Szereg rozstrzygniêæ odnosi³o siê do postêpowania cywilnego (szczegó³owe omówienie na s. 65). W wyroku z 19 lutego 2003 r., P 11/02,
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e przepis daj¹cy uprawnienie Rzecznikowi Praw
Obywatelskich do wniesienia kasacji w terminie 6 miesiêcy od daty dorêczenia stronie orzeczenia jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
Wskutek rozstrzygniêcia Rzecznik Praw Obywatelskich utraci³ mo¿liwoæ wnoszenie kasacji. Trybuna³, uznaj¹c potrzebê usuniêcia tej luki
dla zapewnienia spójnoci systemu prawnego RP, w postanowieniu sygnalizacyjnym z 12 marca 2003 r., S 1/03, wskaza³ na potrzebê podjêcia
dzia³añ ustawodawczych w celu ukszta³towania, w ramach postêpowania cywilnego, nadzwyczajnego rodka odwo³awczego. W wyroku z 9 czerwca 2003 r., SK 5/03 Trybuna³ uzna³, ¿e uprawomocnienie siê z moc¹
wsteczn¹ wyroku s¹du po up³ywie terminu okrelonego w § 2 w zwi¹zku
z § 1 art. 4011 § 1 k.p.c., wskutek odmowy przyjêcia lub odrzucenia kasacji, narusza zasadê ochrony zaufania do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa, zasadê równoci, prawo do s¹du oraz prawo do wznowienia
postêpowania, okrelone w art. 190 ust. 4 Konstytucji. W wyrokach z 28
stycznia 2003 r., SK 37/01 i z 9 czerwca 2003 r., SK 12/03 Trybuna³ uzna³,
¿e zastosowanie przepisu k.p.c. wprowadzaj¹cego tzw. instytucjê przeds¹du w sprawach z³o¿onych przed jego wejciem w ¿ycie, w zakresie,
w jakim nie przewiduje szczególnej regulacji dotycz¹cej przyjêcia do rozpoznania kasacji z³o¿onych przed 1 lipca 2000 r. narusza zasadê ochrony
zaufania do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa.
W orzecznictwie Trybuna³u pojawi³o siê tak¿e zagadnienie znaczenia
prawa wspólnotowego dla prawa krajowego. Trybuna³ Konstytucyjny powo³ywa³ siê na znaczenie poszczególnych regulacji zawartych w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci. Postanowienia Uk³adu Stowarzyszeniowego zobowi¹zuj¹ Polskê do podjêcia starañ w celu
zapewnienia zgodnoci ustawodawstwa polskiego z ustawodawstwem
wspólnotowym. Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, ¿e w okresie przygotowawczym
do akcesji nale¿y umacniaæ taki kierunek wyk³adni, który jest najbardziej
zgodny z koncepcj¹ rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych w prawie wspólnotowym
i odpowiada utrwalonemu orzecznictwu europejskiemu. Wyk³adnia prawa
wewnêtrznego kraju w duchu prawa wspólnotowego mo¿e i powinna byæ
wykorzystana jako najtañszy i najszybszy instrument realizacji obowi¹zku harmonizacji prawa w tym okresie.
W roku 2003 wyst¹pi³ jeden przypadek uchylenia ustawy w trybie kontroli prewencyjnej (ustawa z 24 lipca 2002 r. o uznaniu czêci Pó³wyspu
Helskiego za obszar szczególnie wa¿ny dla obrony kraju).
12
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W ostatnich latach zauwa¿a siê sta³¹ tendencjê wzrostu zaufania spo³ecznego do Trybuna³u Konstytucyjnego. wiadczy o tym zwiêkszaj¹ca
siê liczba listów zawieraj¹cych ró¿nego rodzaju proby o interpretacjê przepisów prawa lub wskazanie trybu postêpowania w danej sprawie, informacjê na temat orzecznictwa TK w konkretnych sprawach b¹d te¿ proby
o interwencje w sprawach zwi¹zanych z usuniêciem luk prawnych przez
organy prawodawcze. W 2003 r. do Trybuna³u Konstytucyjnego wp³ynê³o
3421 pism, które za³atwiono w ramach dzia³alnoci Biura TK (za³. I).

13

CZÊÆ PIERWSZA

FORMY DZIA£ALNOCI ORZECZNICZEJ
1. Ogólna charakterystyka
W 2003 r. Trybuna³ rozstrzyga³ w sprawach wniesionych w trybie kontroli uprzedniej (z inicjatywy Prezydenta RP) oraz nastêpczej abstrakcyjnej (z inicjatywy Marsza³ka Sejmu, grupy pos³ów, Rzecznika Praw Obywatelskich, organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego,
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ogólnokrajowych organów zwi¹zków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji zawodowych)
i konkretnej (pytania prawnego i skargi konstytucyjnej). W odniesieniu do
problemów zwi¹zanych z zagadnieniami proceduralnymi, okrelonych
w Konstytucji i ustawie o TK, Trybuna³ odwo³ywa³ siê do pogl¹dów wyra¿onych w dotychczasowym orzecznictwie, tak¿e pod rz¹dami poprzedniego porz¹dku konstytucyjnego, potwierdzaj¹c ich aktualnoæ i poszukuj¹c nowych rozwi¹zañ w sprawach precedensowych.
W 2003 r. do Trybuna³u wp³ynê³y 304 sprawy, w tym 22 pytania prawne i 27 wniosków. W postêpowaniu wstêpnym, ³¹cznie z wnioskami
z ubieg³ego roku, rozpatrzono 314 spraw, sporód których 82 przekazano do merytorycznego rozpoznania (za³. I). Trybuna³ rozstrzygn¹³ merytorycznie 96 spraw, wydaj¹c 70 wyroków i 26 postanowieñ oraz dwa
postanowienia sygnalizacyjne. Sporód wydanych wyroków  23 rozpatrzono z wniosków: Prezydenta w trybie kontroli prewencyjnej, Marsza³ka
Sejmu, grupy pos³ów i Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 191 ust. 1
pkt 1 Konstytucji), 19 organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego (art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji), 6 ogólnokrajowych organów zwi¹zków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji zawodowych (art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji) oraz jedn¹ z wniosku
Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego (art. 191 ust. 1
pkt 5 Konstytucji). W trybie skargi konstytucyjnej wydano 20 wyroków,
a 13 w trybie pytania prawnego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e liczba wydanych
wyroków nie jest to¿sama z liczb¹ spraw przekazanych do merytorycznego rozpoznania, bowiem w wielu przypadkach Trybuna³ rozpoznawa³
po³¹czone wnioski kilku podmiotów. W sprawie o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy by³o ich 9.
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W pe³nym sk³adzie Trybuna³ wyda³ 9 wyroków i 2 postanowienia,
w sk³adzie piêcioosobowym 57 wyroków i 17 postanowieñ, natomiast
w sk³adzie trzech sêdziów 4 wyroki i 7 postanowieñ (za³. II).
Przedmiot kontroli, zakres, formy oraz podmioty upowa¿nione do jej inicjowania okrelone s¹ w Konstytucji (art. 188-193), natomiast procedura postêpowania zawarta jest w przepisach ustawy o TK. Trybuna³ orzeka jedynie
w sprawach, których przedmiotem jest badanie zgodnoci norm ró¿nego rzêdu
w hierarchicznie zbudowanym systemie prawnym i nie ma kompetencji do kontroli norm tego samego rzêdu (postanowienie z 8 wrzenia 2003 r., SK 28/03).
2. Przedmiot i granice kontroli
Przedmiotem kontroli Trybuna³u s¹ zarówno akty stanowi¹ce ród³a
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, jak i akty prawa wewnêtrznego. Kontrol¹ Trybuna³u jest objête prawo pozytywne, a cilej, zawarte w nim normy, a nie ich stosowanie (wyrok z 28 stycznia 2003 r., K 2/02). Trybuna³
nie ma kompetencji do wp³ywania bezporednio na praktykê orzecznicz¹
ani interpretacyjn¹. Trybuna³ mo¿e wp³ywaæ na praktykê stosowania prawa tylko w drodze kszta³towania samego systemu prawnego. Mo¿e wówczas dzia³aæ instrumentami wynikaj¹cymi z kompetencji ustawodawcy negatywnego, poprzez derogacjê niekonstytucyjnych fragmentów przepisów,
które stanowi¹c podstawê orzekania, powoduj¹ niekonstytucyjny skutek
(wyrok z 9 czerwca 2003 r., SK 5/03).
W orzekaniu Trybuna³ jest zwi¹zany granicami wniosku (art. 66 ustawy o TK). Oznacza to, ¿e zaskar¿ony przepis badany jest tylko w czêci
objêtej zaskar¿eniem (wyrok z 20 maja 2003 r., K 56/02). Niezale¿nie od
zarzutów oraz podmiotu wnioskuj¹cego kontrolê, Trybuna³ jest zobowi¹zany do badania z urzêdu dochowania wszystkich elementów trybu ustawodawczego do wydania aktu lub do zawarcia i ratyfikacji umowy (art. 42
ustawy o TK) na poziomie konstytucyjnym. Dotyczy to tak¿e pytañ prawnych przedstawionych Trybuna³owi Konstytucyjnemu przez s¹dy w trybie
art. 193 Konstytucji (wyrok z 19 lutego 2003 r., P 11/02). Ponadto Trybuna³ z urzêdu bada, na ka¿dym etapie postêpowania, legitymacjê wnioskodawcy wymienionego w art. 191 ust.1 pkt 3-5 Konstytucji oraz sk³adaj¹cego skargê konstytucyjn¹.
3. Rozpoznanie wstêpne
Wszczêcie postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym nastêpuje na podstawie wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej
18
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pochodz¹cej od uprawnionego podmiotu (art. 31 ust. 1 ustawy o TK).
Wyliczenie podmiotów, które mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem w trybie kontroli abstrakcyjnej nastêpczej zawarte jest w art. 191 ust. 1 Konstytucji.
Dla podmiotów wskazanych w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 (organy stanowi¹ce
jednostek samorz¹du terytorialnego, ogólnokrajowe organy zwi¹zków zawodowych oraz ogólnokrajowe w³adze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe) ustrojodawca
wprowadzi³ ograniczon¹ zdolnoæ wnioskowania (legitymacjê szczególn¹), wymagaj¹c wykazania zwi¹zku kwestionowanego aktu normatywnego ze sprawami objêtymi zakresem dzia³ania danego podmiotu. Wniosek
pochodz¹cy od takiego podmiotu poza wymaganiami dotycz¹cymi pism
procesowych powinien zawieraæ dane okrelone w art. 32 ust. 1 pkt 1-4
ustawy o TK oraz powo³anie przepisu prawa lub statutu wskazuj¹cego, ¿e
kwestionowana ustawa lub inny akt normatywny dotyczy spraw objêtych
zakresem dzia³ania danego organu lub organizacji. Z punktu widzenia procesowego wnioskodawca jest obowi¹zany wykazaæ swoj¹ legitymacjê nie
póniej ni¿ do momentu wydania postanowienia TK o odmowie nadania
biegu wnioskowi. Wnioski pochodz¹ce od organu lub organizacji posiadaj¹cych legitymacjê szczególn¹ oraz skargi konstytucyjne kierowane s¹ do
sêdziego wyznaczonego przez Prezesa TK, w celu wstêpnego rozpoznania
(art. 36 ustawy o TK). W sytuacji uznania braku legitymacji do z³o¿enia
wniosku b¹d te¿ naruszenia wymagañ proceduralnych, sêdzia TK wydaje
postanowienie o odmowie nadania biegu wnioskowi (art. 36 ust. 3 ustawy
o TK). Na to postanowienie przys³uguje za¿alenie rozstrzygane w sk³adzie 3 sêdziów. Rozpatruj¹c za¿alenie, Trybuna³ bada przes³anki odmowy
nadania dalszego biegu w momencie wydawania tego¿ postanowienia. Nieuwzglêdnienie za¿alenia koñczy postêpowanie. W ten sposób ju¿ w pocz¹tkowej fazie postêpowania zostaj¹ wyeliminowane sprawy, które nie
mog¹ byæ przedmiotem merytorycznego rozpoznania. Jeli wniosek spe³nia wymagania formalne, sêdzia wydaje zarz¹dzenie o przedstawieniu sprawy Prezesowi TK w celu przekazania jej do rozpatrzenia (postanowienie
z 25 lutego 2003 r., Tw 77/02). Wnikliwa kontrola ka¿dego wniosku ju¿
w stadium rozpoznania wstêpnego prowadzi, zdaniem Trybuna³u, do ujednolicania praktyki orzeczniczej, zapobiegaj¹c zarówno bezpodstawnemu
nadawaniu biegu wnioskom nieuprawnionych podmiotów, jak te¿ bezpodstawnej odmowie nadania biegu takim wnioskom (postanowienie z 12 lutego 2003 r., Tw 72/02).
W 2003 r. Trybuna³ zbada³, w trybie rozpoznania wstêpnego, 314 spraw,
wydaj¹c 216 postanowieñ o odmowie nadania biegu sprawie. Na 91 postanowieñ z³o¿ono za¿alenie. W 77 sprawach Trybuna³ nie uwzglêdni³ za19
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¿alenia, w 3 sprawach uwzglêdni³ w ca³oci, a w 1 sprawie w czêci. W jednej sprawie umorzono postêpowanie, natomiast w 5 skargach konstytucyjnych i 4 wnioskach za¿alenia pozostawiono bez rozpoznania (w 4 z powodu niesporz¹dzenia za¿alenia przez radcê prawnego lub adwokata, w jednym
z powodu nieusuniêcia braków w wyznaczonym przez sêdziego terminie,
w 3 wnioskach z powodu przekroczenia terminu do wniesienia za¿alenia,
a w jednym z powodu utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego
w zakwestionowanym zakresie  zob. za³. I).
4. Legitymacja procesowa
Legitymacja procesowa wnioskodawców zosta³a okrelona w art. 191
Konstytucji. Zgodnie z postanowieniami tego przepisu Prezydent RP, Marsza³kowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 pos³ów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego, Prezes NSA, Prokurator Generalny, Prezes NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich mog¹ wyst¹piæ do TK
z wnioskiem o abstrakcyjn¹ kontrolê konstytucyjnoci przepisów w sprawach okrelonych w art. 188 Konstytucji. Krajowa Rada S¹downictwa
mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem w sprawach dotycz¹cych zgodnoci z Konstytucj¹ aktów normatywnych w zakresie dotycz¹cym niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci sêdziów. Podmioty okrelone w art. 191 ust. 1 pkt 3-5
Konstytucji (organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego, ogólnokrajowe organy zwi¹zków zawodowych oraz ogólnokrajowe w³adze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe) posiadaj¹ legitymacjê szczególn¹ i mog¹ wyst¹piæ
z wnioskiem jedynie w przypadku, gdy akt normatywny dotyczy spraw
objêtych zakresem ich dzia³ania. Z utrwalonej w orzecznictwie TK wyk³adni wynika zakaz interpretacji rozszerzaj¹cej przedmiotowego zakresu
uprawnienia okrelonego w art. 191 ust. 2 Konstytucji. Przyznanie tym
podmiotom legitymacji do wyst¹pienia z wnioskiem do TK ma na celu
umo¿liwienie realizowania przypisanej im ustrojowej funkcji (postanowienie z 14 stycznia 2003 r., Tw 71/02). Wniosek z³o¿ony do Trybuna³u nie
tylko musi byæ bezporednio zwi¹zany z interesem prawnym organizacji jako
takiej lub jej cz³onków, ale ponadto musi byæ to interes prawny, do którego
reprezentowania organizacja zosta³a powo³ana (postanowienie z 25 lutego
2003 r., Tw 77/02).
Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji podmiotem uprawnionym
do inicjowania postêpowania przed TK s¹ organy stanowi¹ce jednostek
samorz¹du terytorialnego. Legitymacj¹ do podjêcia dzia³añ jest stosowna
uchwa³a o wyst¹pieniu z wnioskiem do TK, wskazuj¹ca konkretne przepi20
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sy kwestionowanego aktu normatywnego, przepisy aktu hierarchicznie
wy¿szego, które maj¹ stanowiæ podstawê kontroli w danej sprawie oraz
wskazanie osoby upowa¿nionej do jej wykonania, której przys³ugiwa³aby
kompetencja do sporz¹dzenia i wniesienia do TK wniosku w wyranie
wskazanym przez uchwa³ê zakresie (art. 32 ustawy o TK). Treæ uchwa³y
wyznacza granice przedmiotowe wniosku (wyrok z 20 padziernika 2003 r.,
U 2/02). Niezbêdne jest równie¿, aby wyra¿ona w ten sposób wola
(uchwa³a) legitymowanego podmiotu zosta³a podjêta przed skierowaniem
wniosku do Trybuna³u Konstytucyjnego (postanowienie z 29 lipca 2003 r.,
Tw 13/03). Brak stosownej uchwa³y organu stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego stanowi negatywn¹ przes³ankê wszczêcia postêpowania przed TK (postanowienie z 9 lipca 2003 r., Tw 17/03).
W postêpowaniu przed TK prowadzonym na podstawie wniosku organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zanym z ochron¹ samodzielnoci tych jednostek (art. 165 ust. 2 Konstytucji) mo¿liwe jest
rozpoznanie sprawy, mimo likwidacji gmin reprezentowanych przez wnioskodawców. Sytuacja ta jest zasadniczo odmienna od maj¹cej miejsce w razie up³ywu kadencji Sejmu, którego pos³ami byli wnioskodawcy dzia³aj¹cy w trybie art. 191 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 188 Konstytucji. Pos³owie
nowo wybranego Sejmu mog¹ ponowiæ wniosek do TK. Wyganiêcie mandatu pos³ów ³¹czy siê z utrat¹ uprawnienia do wystêpowania przed TK
w charakterze wnioskodawcy, co nie pozwala Trybuna³owi na merytoryczne
rozpoznanie sprawy i wymaga umorzenia postêpowania na podstawie
art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 1 ustawy o TK (wyrok z 18
lutego 2003 r., K 24/02).
Uchwa³a, w której nie wskazano dok³adnie, który przepis podlegaæ ma
ocenie z punktu widzenia cile okrelonego przepisu Konstytucji, jako
wzorca kontroli, nie mo¿e byæ uznana za skutecznie z³o¿one owiadczenie
woli wyst¹pienia z wnioskiem. Nie jest to brak formalny, który móg³by
byæ usuniêty w trybie art. 36 ust. 2 ustawy o TK. O braku formalnym mo¿na
by³oby mówiæ w sytuacji, gdyby uchwa³a w³aciwego organu zosta³a podjêta przed wyst¹pieniem do Trybuna³u, a z jakiego powodu nie do³¹czono
dokumentu zawieraj¹cego jej treæ. W takiej sytuacji do³¹czenie uchwa³y
do akt usuwa przeszkodê formaln¹ i pozwala na nadanie wnioskowi dalszego biegu. W przypadku, gdy uchwa³a w ogóle nie zosta³a podjêta lub
nie czyni zadoæ wymogom okrelonym w art. 32 ustawy o TK, wystêpuje
brak legitymacji czynnej po stronie wnioskodawcy. Takiego wnioskodawcê nale¿y uznaæ za podmiot nieuprawniony. Sporz¹dzony w tej sytuacji wniosek nie mo¿e wywo³aæ skutku w postaci wszczêcia konstytucyjnej kontroli
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aktu normatywnego (postanowienia z: 3 lipca 2003 r., Tw 8/03, 29 lipca
2003 r., Tw 13/03).
Podobna procedura obowi¹zuje ogólnokrajowe organy zwi¹zków zawodowych i inne wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji. W z³o¿onym
do TK wniosku powinna byæ zawarta negatywna ocena kwestionowanego
aktu normatywnego oraz uzasadnienie jej niezgodnoci z norm¹ wy¿szego
rzêdu. Prawid³owe sformu³owanie zarzutu stanowi podstawê oceny, czy nie
zachodz¹ ujemne przes³anki procesowe uniemo¿liwiaj¹ce merytoryczne rozpatrzenie wniosku (postanowienie z 3 lipca 2003 r., Tw 8/03).
W przypadku zwi¹zków zawodowych, do wyst¹pienia z wnioskiem do
TK o zbadanie zgodnoci przepisów prawnych z Konstytucj¹, legitymowane s¹ jedynie maj¹ce charakter ogólnokrajowy. Nie ka¿dy zwi¹zek zawodowy mo¿na uznaæ za ogólnokrajowy. Do oceny ogólnokrajowego
charakteru danego zwi¹zku zawodowego niezbêdne jest zbadanie jego struktury organizacyjnej, bowiem ani nazwa, ani wskazanie w jego statucie odpowiednich struktur organizacyjnych nie musi przes¹dzaæ o zakresie faktycznie prowadzonej dzia³alnoci (postanowienia z: 20 stycznia 2003 r.,
Tw 58/02, 3 lipca 2003 r., Tw 8/03).
Obowi¹zkiem wnioskodawców o legitymacji szczególnej jest wykazanie przynale¿enia do grupy podmiotów wymienionych w art. 191 ust. 1
pkt 3-5 Konstytucji oraz tego, ¿e kwestionowany akt prawny dotyczy zakresu ich dzia³ania (postanowienie z 20 stycznia 2003 r., Tw 58/02). Zakwestionowany przepis i wzorzec konstytucyjny powinny pozostawaæ w takim zwi¹zku, aby ich zakres przedmiotowy i podmiotowy pozwala³ na
jednoznaczne stwierdzenie zgodnoci lub niezgodnoci normy wyra¿onej
w przepisie ni¿szej rangi z norm¹ konstytucyjn¹ (wyrok z 19 kwietnia
2003 r., SK 24/02).
W orzecznictwie TK utrwali³ siê pogl¹d, ¿e zakres przedmiotowy
wniosku ogólnokrajowych w³adz organizacji pracodawców winien byæ
ograniczony do praw i obowi¹zków w stosunkach pracy. Zdaniem Trybuna³u, o przynale¿noci do konstytucyjnej kategorii organizacji pracodawców nie decyduje jedynie kryterium czysto formalne, ale równie¿
kryterium materialne. Prawo do wystêpowania do TK posiadaj¹ wy³¹cznie te organizacje, których zakres dzia³ania obejmuje ca³y kraj. Cz³onkami organizacji pracodawców mog¹ byæ osoby maj¹ce status pracodawcy.
Zakres spraw mog¹cych stanowiæ przedmiot wniosku, zgodnie z postanowieniami art. 191 ust. 2 Konstytucji, jest ograniczony do zwi¹zanych
z interesami pracodawców w zwi¹zku z zatrudnianiem pracowników. Za
takim stanowiskiem przemawia fakt pos³ugiwania siê przez ustrojodawcê pojêciem pracodawca.
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W 2003 r. Trybuna³ rozstrzygn¹³ sprawê z wniosku Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, dotycz¹c¹ zagadnieñ zwi¹zanych z udzia³em pracodawców w ¿yciu gospodarczym, w tym tak¿e z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej przez przedsiêbiorców prywatnych. Trybuna³
wskaza³, ¿e brak normy nakazuj¹cej ograniczenie kompetencji pracodawców w zakresie inicjowania abstrakcyjnej kontroli aktów normatywnych
do tych tylko, które okrelaj¹ prawa i obowi¹zki pracodawców w stosunkach pracy, stanowi pozytywn¹ przes³ankê do okrelenia kompetencji tych
organizacji do wnioskowania równie¿ w sprawach objêtych statutowym
dzia³aniem reprezentacji pracodawców (wyrok z 28 stycznia 2003 r., K 2/02).
Powy¿szy pogl¹d pozosta³ odosobniony. Trybuna³ podtrzyma³ wczeniejsz¹ lini¹ orzecznicz¹ wskazuj¹c, ¿e norma ograniczaj¹ca kompetencje pracodawców w zakresie inicjowania abstrakcyjnej kontroli aktów normatywnych, jakie okrelaj¹ prawa i obowi¹zki pracodawców w stosunkach
pracy, jest wprost wyra¿ona w art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji (postanowienie wydane w pe³nym sk³adzie, 28 stycznia 2004 r., Tw 74/02). Ponadto wskaza³, ¿e gdyby ustrojodawca chcia³ obj¹æ szczególn¹ ochron¹ interesy gospodarcze, w postaci mo¿liwoci skierowania wniosku do TK,
przyzna³by takie uprawnienie organizacjom reprezentuj¹cym w³anie takie interesy swoich cz³onków (np. izbom gospodarczym). W wietle powy¿szych argumentów realizacja ochrony interesów gospodarczych przedsiêbiorców przed TK mo¿e siê odbywaæ jedynie w trybie skargi
konstytucyjnej lub wniosku podmiotów legitymowanych ogólnie (postanowienia z: 4 marca 2003 r., Tw 65/02, 25 lutego 2003 r., Tw 77/02).
W 2003 r. Trybuna³ rozstrzygn¹³ 2 wnioski Prezydenta RP z³o¿one
w trybie kontroli prewencyjnej (podzielaj¹c zastrze¿enia co do braku dostatecznej okrelonoci przepisu nowelizuj¹cego ustawê o portach i przystaniach morskich oraz naruszenia konstytucyjnej zasady gwarantuj¹cej
prawo w³asnoci w ustawie o uznaniu czêci Pó³wyspu Helskiego za obszar szczególnie wa¿ny dla obronnoci kraju), wniosek Marsza³ka Sejmu
(kwestionuj¹cy zgodnoæ z Konstytucj¹ niektórych przepisów o NBP dotycz¹cych powo³ywania cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej przed up³ywem kadencji), 5 wniosków z³o¿onych przez grupê pos³ów, 17 wniosków
z³o¿onych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jeden wniesiony przez
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, 23 wnioski z³o¿one przez organy
gmin, 4 z³o¿one przez organy powiatu, 4 z³o¿one przez ogólnokrajowe
organy zwi¹zków zawodowych, 4 z³o¿one przez ogólnokrajowe w³adze
organizacji pracodawców i organizacji zawodowych oraz jeden wniosek
Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego. Szczegó³owe dane
zawiera za³¹cznik III.
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5. Pytanie prawne
Zgodnie z art. 193 Konstytucji ka¿dy s¹d mo¿e przedstawiæ Trybuna³owi pytanie prawne co do zgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi lub ustaw¹, je¿eli od
odpowiedzi na nie zale¿y rozstrzygniêcie sprawy. Kompetencja ta jest
ograniczona przedmiotem rozstrzygania s¹du co do zgodnoci z Konstytucj¹ przepisu prawnego, na podstawie którego zamierza rozstrzygn¹æ
sprawê. Postêpowanie tocz¹ce siê przed Trybuna³em Konstytucyjnym
w wyniku wniesienia pytania prawnego jest wiêc kontrol¹ zwi¹zan¹ z konkretn¹ spraw¹, zawis³¹ przed s¹dem, na gruncie której pojawi³a siê w¹tpliwoæ co do legalnoci lub co do konstytucyjnoci przepisu prawnego,
który ma byæ zastosowany w tej w³anie sprawie. Przedmiotem pytania
prawnego mog¹ byæ przepisy, które znajduj¹ zastosowanie w sprawie rozpoznawanej przez s¹d. Na istotê pytania prawnego sk³adaj¹ siê zarówno
treci wyra¿one w petitum pytania prawnego, jak i te, które zawarte s¹
w uzasadnieniu do niego (wyroki z: 19 lutego 2003 r., P 11/02, 24 lutego
2003 r., K 28/02, 24 marca 2003 r., P 14/01, 7 kwietnia 2003 r., P 7/02,
6 maja 2003 r., P 21/01).
Trybuna³ odniós³ siê równie¿ do problemu interwenienta ubocznego
w postêpowaniu przed TK w trybie pytania prawnego. Zdaniem Trybuna³u, enumeratywne wyliczenie kategorii uczestników postêpowania przed
TK (artyku³ 27 pkt 1-8 ustawy o TK) nale¿y traktowaæ jako katalog zamkniêty, poniewa¿ wskazany przepis nie ogranicza siê do wyliczenia podmiotów uprawnionych do bycia uczestnikami postêpowania, ale nadto
precyzuje przes³anki przedmiotowe i zakres uczestnictwa poszczególnych
kategorii podmiotów w sposób zró¿nicowany. Do postêpowania przed TK
nie stosuje siê instytucji interwencji ubocznej okrelonej w art. 76 k.p.c.
w zwi¹zku z dyspozycj¹ art. 20 ustawy o TK. Trybuna³ wskaza³, ¿e przes³ank¹ niezbêdn¹ dla siêgniêcia po tê instytucjê jest wystêpowanie w postêpowaniu procesowym konfliktu interesów stron procesu oraz okolicznoci, i¿ rozstrzygniêcie s¹dowe ma nast¹piæ na korzyæ jednej ze stron.
W sprawach inicjowanych pytaniem prawnym s¹du istot¹ rozstrzygania
przez TK jest ocena zgodnoci przepisów aktu normatywnego, który ma byæ
podstaw¹ rozstrzygniêcia w postêpowaniu s¹dowym, z postanowieniami
Konstytucji lub aktów prawnych wy¿szej mocy. Zdaniem Trybuna³u, w postêpowaniach inicjowanych na skutek przedstawienia Trybuna³owi przez s¹dy
pytañ prawnych nie wystêpuj¹ przes³anki niezbêdne dla dopuszczenia do
zastosowania instytucji interwencji ubocznej, nieuregulowanej zreszt¹ w ustawie o TK (postanowienie z 22 padziernika 2003 r., P 21/02).
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W 2003 r. s¹dy wnios³y do Trybuna³u 22 sprawy: NSA 4, s¹dy apelacyjne 3, s¹dy okrêgowe 11, s¹dy rejonowe 4. W bie¿¹cym roku Trybuna³ rozstrzygn¹³ 15 spraw w trybie pytania prawnego, wydaj¹c 13 wyroków
i 2 postanowienia (szczegó³owe dane okrela za³. III).
6. Skarga konstytucyjna
Informacja ogólna
Instytucja skargi konstytucyjnej istnieje od wejcia w ¿ycie Konstytucji
z 1997 r. i ma ju¿ pokany dorobek orzeczniczy, g³ównie w zakresie spraw
proceduralnych. Z roku na rok zmniejsza siê liczba skarg, którym Trybuna³
odmawia nadania biegu. W 2003 r. do Trybuna³u wp³ynê³y 422 pisma, w których obywatele, jako podstawê ich z³o¿enia wskazali art. 79 ust. 1 Konstytucji. Jednak tylko 210 sporód nich spe³nia³o warunki formalne umo¿liwiaj¹ce
ich zakwalifikowanie do postêpowania wstêpnego (dla porównania, w: 1997 r.
 27; 1998 r.  168; 1999 r.  185; 2000 r.  200, 2001 r.  181; 2002 r.
 195). Do merytorycznego rozpoznania przekazano w 2003 r. 69 spraw.
W postêpowaniu wstêpnym, w sprawach zakoñczonych w 2003 r.,
wydano ³¹cznie 172 postanowienia o odmowie nadania biegu skardze.
Za¿alenia z³o¿ono na 72 postanowienia. W 3 sprawach uwzglêdniono za¿alenia w ca³oci. Szczegó³owe dane zawiera za³. I. Trybuna³ wyda³ w trybie skargi konstytucyjnej 20 wyroków oraz 9 postanowieñ. W 5 przypadkach orzek³ o niekonstytucyjnoci zaskar¿onych przepisów.
Skargi konstytucyjne dotyczy³y: przepisów kodeksu postêpowania cywilnego, w tym: mo¿liwoæ wznowienia postêpowania w trybie art. 190
ust. 4 Konstytucji, brak przepisów dotycz¹cych przyjêcia do rozpoznania
kasacji z³o¿onych przed nowelizacj¹ k.p.c., odszkodowañ dla kombatantów oraz osób bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ochrony praw lokatorów, dziedziczenia prawa najmu, prawa cudzoziemca pochodzenia polskiego do zamieszkania na terytorium RP, prawo
do równego traktowania pracowników zatrudnionych na podstawie przepisów prawa spó³dzielczego, statusu prawnego statutu uchwalonego na
podstawie przepisów kodeksu pracy.
Dopuszczalnoæ skargi konstytucyjnej
Zgodnie z utrwalon¹ lini¹ orzecznicz¹ skarga konstytucyjna jest dopuszczalna tylko w sytuacji, gdy w konkretnym przypadku dosz³o do naruszenia konstytucyjnych wolnoci lub praw, osoba wnosz¹ca skargê kon25
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stytucyjn¹ opar³a j¹ na twierdzeniu, i¿ nast¹pi³o naruszenie przys³uguj¹cych jej wolnoci lub praw, a orzeczenie s¹du lub organu administracji
publicznej, które rozstrzyga o konstytucyjnych wolnociach, prawach lub
obowi¹zkach skar¿¹cego by³o ostateczne. Skar¿¹cy ma obowi¹zek wskazania, jakie konstytucyjne wolnoci lub prawa zosta³y jego zdaniem naruszone (art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK). Oznacza to obowi¹zek skonkretyzowania zarzutu naruszenia konstytucyjnych wolnoci lub praw przez
skar¿¹cego wraz z argumentacj¹ faktyczn¹ i prawn¹ uzasadniaj¹c¹ ten
zarzut (wyrok z 15 kwietnia 2003 r., SK 4/02). Podstaw¹ kontroli mo¿e
byæ tylko taka norma konstytucyjna, która statuuje okrelon¹ wolnoæ
lub prawo podmiotowe (wyrok z 16 grudnia 2003 r., SK 34/03). Przedmiotem skargi konstytucyjnej mo¿e byæ tylko zgodnoæ zaskar¿onego
aktu normatywnego z Konstytucj¹ (art. 79 ust. 1 Konstytucji). Wolnoci
lub prawa, których ochrony domaga siê skar¿¹cy, musz¹ mieæ swe ród³o w samej ustawie zasadniczej. Naruszenie przepisów ratyfikowanych
umów miêdzynarodowych nie mo¿e stanowiæ podstawy skargi konstytucyjnej (wyroki z: 25 lutego 2003 r., SK 9/02, 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02,
10 czerwca 2003 r., SK 37/02).
Skarga konstytucyjna oraz za¿alenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu musz¹ byæ sporz¹dzone przez adwokata lub radcê
prawnego (art. 48 ust. 1 ustawy o TK). Obowi¹zek ten zosta³ wprowadzony
przez ustawodawcê ze wzglêdu na nadzwyczajny charakter tego rodka ochrony praw i wolnoci konstytucyjnych. Jednak¿e celem wprowadzenia wymienionego obowi¹zku by³o równie¿ zagwarantowanie prawid³owego, pod wzglêdem prawnym, sformu³owania skargi konstytucyjnej oraz ograniczenie liczby
skarg oczywicie bezzasadnych, przedwczesnych lub niedopuszczalnych
z punktu widzenia ochrony interesów osób skargê tê sk³adaj¹cych. Kwalifikowana wiedza prawnicza jest niezbêdna w fazie przygotowywania skargi
konstytucyjnej, a tym bardziej kwalifikacje takie niezbêdne s¹ dla sformu³owania zarzutów wobec postanowienia o odmowie nadania jej dalszego biegu,
zawieraj¹cego ocenê spe³nienia przez skargê konstytucyjn¹ owych wymagañ
formalnych (postanowienie z 11 marca 2003 r., Ts 135/02). Trybuna³ zauwa¿a sytuacje, w których osoby wskazane w art. 48 ust. 1 ustawy o TK, jako
odpowiedzialne za prawid³owe kierowanie sprawami zleceniodawcy, nara¿aj¹ go na ryzyko nieskutecznych dzia³añ w zakresie dochodzenia praw w systemie kasacyjnym oraz na oczywicie nieuzasadniony udzia³ w postêpowaniu przed TK (postanowienie z 1 padziernika 2003 r., SK 29/02).
Rozstrzygniêcie s¹du lub organu administracji publicznej stanowi¹ce
podstawê skargi konstytucyjnej musi mieæ walor ostatecznoci. Przes³ankê tê konkretyzuje art. 46 ustawy o TK. W postêpowaniu cywilnym ozna26
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cza to koniecznoæ rozstrzygniêcia kasacji, o ile kasacja w danej sprawie
przys³uguje. Wykorzystanie procedur s¹dowych musi mieæ charakter merytoryczny, nie mo¿na zatem wnieæ skargi konstytucyjnej, jeli s¹d cywilny z powodu braków formalnych odrzuci³ kasacjê (postanowienie z 1 padziernika 2003 r., SK 29/02).
Przedmiot
Jako rodek ochrony skarga konstytucyjna s³u¿y wyeliminowaniu z systemu prawnego unormowañ, które pozostaj¹ w sprzecznoci z przepisami
Konstytucji wyra¿aj¹cymi wolnoci lub prawa skar¿¹cego. W drodze skargi
konstytucyjnej nie mo¿na dochodziæ ochrony praw lub wolnoci, których
naruszenie wi¹¿e siê z brakiem stosownych unormowañ w systemie prawa. Trybuna³ ma kompetencjê do kontroli konstytucyjnoci przepisów ju¿
ustanowionych. Problem oceny skutków braku stosownej regulacji pozytywnej wykracza poza granice dzia³alnoci orzeczniczej TK (postanowienie z 21 marca 2003 r., Ts 93/02).
Skarga jest dopuszczalna na przepis, a nie na jego zastosowanie (postanowienie z 23 kwietnia 2003 r., Ts 130/02 i wyrok z 9 czerwca 2003 r.,
SK 5/03). Do chwili obecnej Trybuna³ nie wypowiedzia³ siê, czy przedmiotem skargi konstytucyjnej mo¿e byæ akt prawa miejscowego. Aktualnie dopuszczono do merytorycznego rozpoznania skargê konstytucyjn¹ na
uchwa³ê rady gminy.
Zgodnie z art. 79 Konstytucji i art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK skarga
konstytucyjna mo¿e dotyczyæ niezgodnoci z Konstytucj¹ ustawy lub innego aktu normatywnego, na którego podstawie s¹d lub organ administracji
publicznej orzek³ ostatecznie o okrelonych w Konstytucji wolnociach lub
prawach albo obowi¹zkach skar¿¹cego. Niezbêdne jest wskazanie niekonstytucyjnego, zdaniem skar¿¹cego, aktu normatywnego stanowi¹cego podstawê ostatecznego orzeczenia oraz uzasadnienie zarzutów (wyrok z 9 wrzenia 2003 r., SK 28/03). Podstawa rozstrzygniêcia wyznacza równie¿
przedmiot skargi konstytucyjnej, poniewa¿ nie mo¿na stawiaæ zarzutu niekonstytucyjnoci przepisom, które nie by³y podstaw¹ rozstrzygniêcia.
Granice kompetencji
Trybuna³ orzeka wy³¹cznie w granicach skargi konstytucyjnej, wyznaczonych przez samego skar¿¹cego (art. 66 ustawy o TK). Nie jest upowa¿niony do dokonywania modyfikacji okrelonych wyranie granic skargi.
Bezskuteczna jest tak¿e zmiana przedmiotu zaskar¿enia, dokonana dopie27
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ro w za¿aleniu na postanowienie TK o odmowie nadania dalszego biegu
skardze konstytucyjnej. Trybuna³, rozpoznaj¹c za¿alenie, ogranicza siê bowiem wy³¹cznie do zbadania zasadnoci odmowy nadania dalszego biegu
skardze konstytucyjnej (postanowienie z 29 kwietnia 2003 r., Ts 161/02).
Legitymacja
Podmiotem uprawnionym do z³o¿enia skargi konstytucyjnej jest ka¿dy, czyje konstytucyjne wolnoci lub prawa zosta³y naruszone. Zgodnie
z utrwalon¹ lini¹ orzecznicz¹ Trybuna³ przyjmuje szerokie rozumienie krêgu
podmiotów uprawnionych, pod warunkiem, ¿e sk³adaj¹cy skargê konstytucyjn¹ jest adresatem ostatecznego orzeczenia wydanego na podstawie
zaskar¿onego przepisu. Z³o¿enie skargi konstytucyjnej przez osobê prawn¹ w imieniu osób trzecich by³oby dopuszczalne wyj¹tkowo w sytuacji,
gdy korzystanie przez te osoby z ich praw by³oby cile powi¹zane z dzia³alnoci¹ osoby prawnej i gdyby te osoby nie mia³y mo¿liwoci z³o¿enia
skargi konstytucyjnej, a sama osoba prawna nie mia³aby mo¿liwoci zainicjowania postêpowania przed TK w trybie art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji (postanowienie z 17 marca 2003 r., Ts 116/02).
Sporód 29 spraw rozpoznanych merytorycznie 26 skarg z³o¿y³y osoby fizyczne, a 3 skargi osoby prawne.
7. Wy³¹czenie sêdziego TK
W orzecznictwie 2003 r. wyst¹pi³ problem rozumienia art. 26 ustawy
o TK, stanowi¹cy o obowi¹zku wy³¹czenia sêdziego TK od udzia³u w sprawach, w których wyda³ lub uczestniczy³ w wydaniu zakwestionowanego
aktu normatywnego (wyroku, decyzji administracyjnej albo innego rozstrzygniêcia). Trybuna³, wskazuj¹c na aspekty niedookrelonoci wymienionego przepisu uzna³, ¿e przy interpretacji tego pojêcia, zgodnie z zasadami wyk³adni systemowej, uwzglêdni³ regulacje okrelone w Konstytucji,
odnosz¹ce siê do kryteriów wyboru sêdziów TK, które dopuszczaj¹ do
udzia³u w orzekaniu sêdziego, który tylko wchodzi³ w sk³ad organu wieloosobowego wydaj¹cego akt normatywny.
Zgodnie z dotychczasow¹ praktyk¹ TK przyjêto rozumienie pojêcia
uczestniczy³ w wydaniu zakwestionowanego aktu normatywnego... jako
aktywny udzia³ sêdziego TK zwi¹zany z wp³ywaniem na treæ i kszta³t aktu
normatywnego (np. wystêpowanie z inicjatyw¹ ustawodawcz¹), czynny
udzia³ w debacie parlamentarnej (na posiedzeniach komisji, podkomisji
lub w debacie plenarnej, wystêpowanie w roli pos³a sprawozdawcy czy
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te¿ wnoszenie poprawek do projektu ustawy). Sam fakt g³osowania nad
projektem aktu normatywnego, a zw³aszcza nad poprawkami do niego, zg³oszonymi w Senacie, nie jest równoznaczny z pojêciem uczestniczenia
w wydaniu aktu. Istotne jest, jak¹ konkretnie postaæ przybiera³y zachowania osoby bêd¹cej cz³onkiem organu wydaj¹cego (lub wspó³wydaj¹cego  jak w przypadku Senatu) dany akt normatywny.
Trybuna³ kierowa³ siê ww. zasad¹ przy wy³¹czaniu z orzekania sêdziów,
którzy bêd¹c parlamentarzystami, w czynny sposób uczestniczyli w przygotowaniu kontrolowanego aktu. Trybuna³ ma wiadomoæ niejednoznacznoci przepisów i wystêpuj¹cych w¹tpliwoci interpretacyjnych, jednak¿e
przyjêcie innej wyk³adni tego przepisu stwarza³oby powa¿ne trudnoci
w funkcjonowaniu TK, zw³aszcza przy rozpatrywaniu spraw w pe³nym
sk³adzie, zwa¿ywszy ¿e w gronie sêdziów Trybuna³u zawsze by³y i s¹ osoby,
które wczeniej uczestniczy³y w pracach legislacyjnych w Sejmie lub
w Senacie. Dokonana przez Trybuna³ interpretacja dotyczy wyk³adni art. 26
ustawy o TK i podyktowana jest koniecznoci¹ unikniêcia wskazywanych
wy¿ej trudnoci. Trybuna³ zwróci³ uwagê na brak pozytywnego wskazania
terminu procesowego, do którego mo¿e byæ skuteczne zg³oszone ¿¹danie
wy³¹czenia sêdziego TK od udzia³u w rozstrzyganiu spraw. W¹tpliwoci
nasuwa ponadto odes³anie do stosowania odpowiednio postanowieñ o innych przyczynach wy³¹czenia sêdziego okrelonych w art. 48 k.p.c..
Trybuna³ widzi potrzebê usuniêcia wspomnianych niejednoznacznoci art. 26 wszelkimi rodkami, w tym znajduj¹cymi siê w dyspozycji Trybuna³u, zarazem nie wy³¹czaj¹c potrzeby interwencji ustawodawczej w tym
zakresie (postanowienie z 17 lipca 2003 r., K 13/02).
8. Podstawa kontroli
Konstytucyjn¹ podstaw¹ kontroli s¹ przepisy Konstytucji z 1997 r.
Zasady ustroju, znajduj¹ce siê w rozdziale I, maj¹ zastosowanie jako podstawa kontroli zgodnoci z Konstytucj¹ ustaw, dotycz¹cych tej problematyki w sytuacjach, które nie s¹ uregulowane w innych bardziej konkretnych unormowaniach, ale nie mog¹ zastêpowaæ norm uregulowanych
szczegó³owo w Konstytucji. Wyprowadzanie bardziej skonkretyzowanych
norm, dotycz¹cych wolnoci lub praw, z ogólnych norm rozdzia³u I Konstytucji nast¹piæ mo¿e w sytuacji, gdy zostanie ustalone, ¿e regulacja tych
praw nie wynika z rozdzia³u II, b¹d te¿, ¿e w pewnych wyj¹tkowych sytuacjach normy rozdzia³u I w sposób bardziej precyzyjny reguluj¹ okrelon¹ problematykê ¿ycia spo³ecznego. Trybuna³, uzasadniaj¹c tê tezê, nawi¹za³ do powszechnie przyjêtej w prawoznawstwie zasady kolizyjnej,
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w myl której przepis szczególny wy³¹cza stosowanie przepisu ogólnego.
W analogii do tej zasady szczególna regulacja konstytucyjna wy³¹cza stosowanie, jako wzorca kontroli, norm o wiêkszym stopniu ogólnoci. Status
cz³owieka i obywatela w RP wyznaczony jest w pierwszej kolejnoci przez
normy rozdzia³u II Konstytucji, a wiêc przez wolnoci i prawa, których podstaw¹ jest przyrodzona i niezbywalna godnoæ cz³owieka (art. 30 Konstytucji). Te normy okrelaj¹ sferê wolnoci i praw cz³owieka i obywatela i tworz¹ zasadnicz¹ podstawê do formu³owania konstytucyjnych wolnoci i praw,
których naruszenie mo¿e byæ podstaw¹ skargi konstytucyjnej. Zasady ustrojowe mog¹ oddzia³ywaæ na ten status, a zw³aszcza mog¹ poszerzaæ sferê
wolnoci jednostki, wp³ywaæ na zakres okrelonych praw lub dopuszczalnoæ ograniczeñ. Jednak¿e z uwagi na to, ¿e podstaw¹ ich obowi¹zywania
jest za³o¿enie ustrojodawcy, w myl którego zasady ustrojowe to normy,
maj¹ce w szczególnym stopniu przyczyniaæ siê do realizacji dobra wspólnego wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji), nie mog¹ mieæ pierwszeñstwa wobec przepisów rozdzia³u II, a maj¹ jedynie uzupe³niaj¹ce znaczenie
w sferze wolnoci i praw jednostki. Przepisy rozdzia³u I nie s¹ wiêc wobec
przepisów rozdzia³u II alternatywn¹ podstaw¹ formu³owania wolnoci i praw
jednostki, ale s¹ ród³em uzupe³niaj¹cym w stosunku do tych praw.
Przepisy rozdzia³u I Konstytucji maj¹ bezporednie zastosowanie do
wolnoci i praw jednostki w sytuacji, gdy okrelone sprawy nie s¹ w rozdziale II uregulowane (np. art. 47 nie okrela, co nale¿y rozumieæ przez
¿ycie rodzinne, wskazania wynikaj¹ z art. 18 Konstytucji) albo, jeli z przepisów rozdzia³u I wynika zamiar wprowadzenia odmiennych regulacji w zakresie praw cz³owieka i obywatela (np. art. 17 ust. 1 w zwi¹zku z art. 65
ust. 1 i art. 17 ust. 2). Oznacza to równie¿, ¿e przepisy rozdzia³u I maj¹
w sferze wolnoci i praw jednostki znaczenie subsydiarne, jako uzupe³nienie norm umieszczonych w rozdziale II. Podobne za³o¿enie dotyczy
zreszt¹ niektórych przepisów Konstytucji z innych rozdzia³ów, np. art. 96
ust. 2, art. 97 ust. 2, art. 127 ust. 1 i art. 169 ust. 2 stanowi¹ z tego punktu
widzenia uzupe³nienie art. 62 ust. 1 Konstytucji, w takiej samej relacji
pozostaj¹ art. 217 i art. 84 Konstytucji, czy art. 176 ust. 1, art. 177, art. 178
ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji (wyroki z: 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02,
18 listopada 2003 r., P 6/03).
Trybuna³ uzna³ dopuszczalnoæ powo³ywania art. 31 ust. 3 Konstytucji jako podstawy kontroli konstytucyjnoci przez osoby fizyczne i prawne. Konstytucja nie daje podstaw do ograniczania ochrony wynikaj¹cej
z tej normy tylko do osób fizycznych. Nie oznacza to, ¿e wszystkie prawa
i wolnoci mo¿na w identyczny sposób odnieæ do osób fizycznych oraz
osób nimi nie bêd¹cych (wyrok z 28 stycznia 2003 r., K 2/02).
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9. Umorzenie postêpowania
Trybuna³ umarza postêpowanie w przypadku utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia (art. 39 ust. 1 pkt 3
ustawy o TK). Utrata mocy obowi¹zuj¹cej przepisu nie nastêpuje automatycznie w momencie jego uchylenia. Przepis obowi¹zuje w systemie prawa, dopóki na jego podstawie mog¹ byæ podejmowane indywidualne akty
stosowania prawa, za utrata mocy obowi¹zuj¹cej, jako przes³anka umorzenia postêpowania przed TK, nastêpuje dopiero wówczas, gdy przepis
ten nie mo¿e byæ stosowany do jakiejkolwiek sytuacji faktycznej. Je¿eli
nadal mo¿liwe jest zastosowanie uchylonego przepisu do jakiejkolwiek
sytuacji z przesz³oci, teraniejszoci lub przysz³oci, wówczas brak jest
podstaw do umorzenia postêpowania. O tym, czy przepis mo¿e byæ nadal
stosowany, decyduje treæ normy miêdzyczasowej (wyrok z 7 padziernika 2003 r., K 4/02).
Przepis umo¿liwiaj¹cy orzekanie o akcie normatywnym po uchyleniu
jego mocy obowi¹zuj¹cej zawarty jest w art. 39 ust. 3 ustawy o TK. Wy³¹cza on stosowanie art. 39 ust. 1 pkt 3, je¿eli wydanie orzeczenia o akcie
normatywnym, który utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw. Zgodnie
z lini¹ orzecznicz¹ Trybuna³u, koniecznoæ merytorycznego rozpoznania
sprawy jest uzasadniona wówczas, gdy zachodzi oczywisty zwi¹zek miêdzy zakwestionowan¹ regulacj¹ a ochron¹ konstytucyjnych wolnoci i praw
skar¿¹cego. Zwi¹zek taki zachodzi wówczas, gdy przepis bêd¹cy przedmiotem oceny zawiera treci normatywne odnosz¹ce siê do sfery chronionych konstytucyjnie praw i wolnoci, nie istnieje ¿aden alternatywny instrument prawny (poza ewentualnym uznaniem przepisu za niekonstytucyjny),
który móg³by spowodowaæ zmianê sytuacji prawnej ukszta³towanej definitywnie zanim zakwestionowany przepis utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹, a pozbawienie danego przepisu mocy obowi¹zuj¹cej stanowiæ bêdzie skuteczny rodek dla przywrócenia ochrony praw naruszonych zastosowaniem
kwestionowanej regulacji prawnej.
Utrata mocy obowi¹zuj¹cej przepisu musi mieæ charakter rzeczywisty,
a nie pozorny. Pogl¹d ten nale¿y odnieæ równie¿ do zmiany przepisu. To,
czy faktycznie dosz³o do uchylenia w ca³oci zaskar¿onego przepisu, nale¿y ustaliæ na podstawie treci normy deroguj¹cej lub przejciowej (postanowienie z 21 padziernika 2003 r., K 10/02).
Podstaw¹ umorzenia postêpowania jest przes³anka zawarta w art. 39
ust. 1 pkt 1 ustawy o TK, stanowi¹ca o obowi¹zku umorzenia w sytuacji,
gdy orzeczenie jest zbêdne lub niedopuszczalne. Tak¹ przes³ank¹ jest za31
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kaz ponownego orzekania w postêpowaniu przed TK o tym samym przedmiocie (zasada ne bis in idem). To¿samoæ przedmiotow¹ sprawy Trybuna³ rozumie jednak nie jako proste powielenie przepisów wskazanych jako
przedmiot oraz podstawa kontroli, ale jako ponowne zakwestionowanie
przepisów, o relacji których do tak samo okrelonego wzorca konstytucyjnego TK ju¿ orzek³, pod dodatkowym warunkiem to¿samoci sformu³owanych zarzutów (wyrok z 4 listopada 2003 r., K 1/03). W 2003 r. Trybuna³ wyda³ 26 postanowieñ o umorzeniu postêpowania, a 22 postanowienia
zawarto w sentencjach wyroków. 26 postanowieñ umorzono z powodu niedopuszczalnoci orzekania, 12 z powodu cofniêcia wniosku, 8 z powodu
utraty mocy obowi¹zuj¹cej przed wydaniem orzeczenia przez Trybuna³,
a 2 z powodu niestawienia siê wnioskodawcy lub jego przedstawiciela na
rozprawie (za³. VI).
10. Ustalenie terminu wejcia w ¿ycie wyroku TK
Konstytucja w art. 190 ust. 3 daje Trybuna³owi kompetencjê do odsuniêcia w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego
w stosunku do ustawy  maksymalnie do 18 miesiêcy, a do aktu podustawowego  do 12 miesiêcy. Jednak korzystanie z tej kompetencji prowadzi
do utrzymywania w mocy niekonstytucyjnych przepisów oraz wydanych
na ich podstawie rozstrzygniêæ i jest rozwi¹zaniem obarczonym wieloma
negatywnymi konsekwencjami. Dlatego Trybuna³ korzysta z tego przepisu w sytuacjach braku mo¿liwoci innego rozwi¹zania.
Odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego przepisu
musi byæ uzasadnione b¹d niebezpieczeñstwem powstania luki prawnej,
b¹d zagro¿eniem stabilnoci finansów publicznych, b¹d potrzeb¹ ochrony socjalnej pewnych grup spo³ecznych.
Mo¿liwoæ okrelenia przez Trybuna³ póniejszego, ni¿ dzieñ og³oszenia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, terminu
utraty mocy obowi¹zuj¹cej niezgodnego z Konstytucj¹ przepisu ustawy
oznacza, ¿e w razie skorzystania przez TK z tej mo¿liwoci, do nadejcia
wskazanego przez Trybuna³ terminu, uznany za niezgodny z Konstytucj¹
przepis zachowuje moc obowi¹zuj¹c¹, a zatem musi byæ przestrzegany i stosowany przez wszystkich jego adresatów. Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji tak¿e to rozstrzygniêcie zamieszczone w sentencji orzeczenia TK
jest nie tylko ostateczne, ale ma moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹. Zakresem tej mocy objête s¹ równie¿ wszystkie s¹dy, Konstytucja nie przewiduje bowiem ¿adnego wyj¹tku w stosunku do zasady wyra¿onej w jej art. 190
ust. 1. Wyj¹tku takiego nie stanowi w szczególnoci art. 178 ust. 1 Kon32
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stytucji, wskazuj¹cy akty normatywne, którym podlegaj¹ sêdziowie s¹dów wyliczonych w art. 175 Konstytucji. Podleganie sêdziów tych s¹dów
Konstytucji oraz ustawom jest zagadnieniem le¿¹cym na innej p³aszczynie ni¿ oparta na art. 190 ust. 1 Konstytucji powszechnie obowi¹zuj¹ca
moc orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, wydanych w zakresie okrelonym przepisami konstytucyjnymi (wyrok z 2 lipca 2003 r., K 25/01).
W 2003 r. Trybuna³ Konstytucyjny skorzysta³ z przyznanej mu kompetencji ogó³em w 6 wyrokach, g³ównie z obawy powstania luki prawnej w przypadku utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnych przepisów (z 18 marca
2003 r., K 50/01 dotycz¹cym uprawnieñ lekarzy i techników weterynaryjnych, z 19 maja 2003 r., K 39/01 umo¿liwiaj¹cym cudzoziemcom sk³adanie wniosków o po³¹czenie ich z cz³onkami rodzin, z 20 maja 2003 r.,
K 56/02 w sprawie zasad ustalania ekwiwalentu mieszkaniowego, z 14 lipca
2003 r., K 35/01 dotycz¹cym najemców lokali z zasobów wojskowych,
z 10 grudnia 2003 r., K 49/01 dotycz¹cym tzw. taksy notarialnej).
11. Wyroki interpretacyjne
Problem tzw. wyroków interpretacyjnych by³ wielokrotnie przedmiotem rozwa¿añ Trybuna³u, a dorobek orzeczniczy w tej materii jest obszerny. Wyk³adnia prawa dokonywana z punktu widzenia zgodnoci badanej
normy z Konstytucj¹ mieci siê bezporednio w obszarze kompetencji Trybuna³u zwi¹zanej z kontrol¹ konstytucyjnoci prawa. Poszukiwanie znaczenia przepisu zgodnego z Konstytucj¹ wynika z koniecznoci zachowania wstrzemiêliwoci w ingerowaniu w system obowi¹zuj¹cego prawa.
Zgodnie z zasad¹ domniemania konstytucyjnoci ustawy, ingerencja taka
mo¿e nast¹piæ jedynie w sytuacjach koniecznych. Zawarta w sentencji
wyroku wyk³adnia wyklucza mo¿liwoæ przyjêcia innego znaczenia badanej normy, jako zgodnego z Konstytucj¹, szczególnie w obszarze orzecznictwa zwi¹zanego ze skarg¹ konstytucyjn¹, kiedy podstaw¹ rozstrzygniêcia naruszaj¹cego prawa i wolnoci skar¿¹cego by³o rozumienie przepisu
niezgodne z Konstytucj¹.
Trybuna³ rozstrzyga w ten sposób w¹tpliwoci co do w³aciwej wyk³adni badanego przepisu tylko wówczas, gdy sporód rysuj¹cych siê kierunków tej wyk³adni tylko jeden, okrelony, prowadzi do ustalenia treci
normy prawnej zgodnej z Konstytucj¹. Orzeczenie w sentencji wyroku, ¿e
dany przepis jest zgodny z Konstytucj¹ przy jego okrelonym rozumieniu,
oznacza a contrario uznanie za niezgodne z Konstytucj¹  i tym samym
nieprawid³owe  rozumienie przeciwne do wskazanego przez Trybuna³.
Tego typu ustalenie znaczenia przepisu w wyroku Trybuna³u jest koniecz33
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ne dla wype³nienia jego konstytucyjnej kompetencji do badania zgodnoci
aktów normatywnych z Konstytucj¹. Orzeczenie o zgodnoci przepisu
z Konstytucj¹ oznacza przypisanie atrybutu konstytucyjnoci nie pewnej
jednostce redakcyjnej, bez wzglêdu na jej treæ, lecz okrelonej treci normatywnej zawartej w tym przepisie, ustalonej w wyniku interpretacji. Orzekanie przez Trybuna³ o zgodnoci z Konstytucj¹ przepisu, który mo¿e byæ
i bywa interpretowany zarówno zgodnie, jak i niezgodnie z Konstytucj¹,
bez jednoczesnego sprecyzowania, który z kierunków wyk³adni pozostaje
w zgodzie z Konstytucj¹, uniemo¿liwia³oby osi¹gniêcie celu kontroli, jakim jest eliminowanie z porz¹dku prawnego niekonstytucyjnych norm.
W wyniku tej kontroli norma zgodna z Konstytucj¹ pozostaje w mocy,
norma za niezgodna ulega uchyleniu.
Szereg wypowiedzi dotycz¹cych orzeczeñ interpretacyjnych pojawi³o siê w orzecznictwie s¹dów powszechnych. Niepokoj¹ pogl¹dy wyra¿ane przez S¹d Najwy¿szy, zw³aszcza Izbê Cywiln¹, kwestionuj¹ce obowi¹zuj¹c¹ moc tzw. wyroku interpretacyjnego. W kilku przypadkach
wypowiedzi te dotycz¹ wyroków, które nie s¹ wyrokami interpretacyjnymi. Stanowisko wyra¿one przez S¹d Najwy¿szy, ¿e interpretacja przepisu
w sentencji wyroku TK stanowi modyfikowanie normy prawnej, do czego
Trybuna³, jako ustawodawca negatywny, nie jest uprawniony (postanowienie S¹du Najwy¿szego z 6 maja 2003 r., I CO 7/3) odnosi³o siê do wyroku
z 28 stycznia 2003 r., SK 37/01, który nie jest wyrokiem interpretacyjnym
(Trybuna³ uzna³ niekonstytucyjnoæ art. 5 ust. 2 ustawy z 24 maja 2000 r.
o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych oraz ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji w zwi¹zku
z art. 393 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r.  k.p.c. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 lipca 2000 r.  w zakresie, w jakim nie przewiduje szczególnej regulacji dotycz¹cej przyjêcia do rozpoznania kasacji do S¹du Najwy¿szego, z³o¿onych przed 1 lipca 2000 r. od wyroków S¹du Okrêgowego
w Warszawie  S¹du Antymonopolowego).
Zgodnie z utrwalon¹ lini¹ orzecznicz¹ TK wyk³adnia przepisu prawa
dokonywana z punktu widzenia zgodnoci badanej normy z Konstytucj¹
mieci siê bezporednio w obszarze kompetencji Trybuna³u zwi¹zanej
z kontrol¹ konstytucyjnoci prawa. Poszukiwanie znaczenia przepisu zgodnego z Konstytucj¹ wynika z koniecznoci zachowania wstrzemiêliwoci w ingerowaniu w system obowi¹zuj¹cego prawa. Funkcj¹ wyroku interpretacyjnego nie jest usuwanie niejednolitoci i rozbie¿noci wyk³adni
przepisów prawa, lecz eliminacja niezgodnej z Konstytucj¹ treci normatywnej kontrolowanego przepisu. Uzasadnieniem dla wydania tego typu
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wyroku jest za³o¿enie, i¿ skoro poddany kontroli Trybuna³u przepis mo¿e
byæ interpretowany w sposób zgodny z Konstytucj¹, to nie ma powodu do
wydawania wyroku pozbawiaj¹cego ten przepis mocy obowi¹zuj¹cej.
Wyrok taki na równi z innymi orzeczeniami Trybuna³u jest wyposa¿ony
w moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ (art. 190 ust. 1 Konstytucji), a jego wydanie nie jest wkroczeniem przez Trybuna³ w sferê wymiaru sprawiedliwoci w rozumieniu art. 175 ust. 1 Konstytucji.
W 2003 r. Trybuna³ wyda³ 5 wyroków interpretacyjnych. W wyroku
z 28 stycznia 2003 r., K 2/02 uzna³ za wskazane podkrelenie w sentencji,
¿e zaskar¿one zakazy promocji i reklamy alkoholu nie mog¹ byæ interpretowane w sposób obejmuj¹cy podmioty reklamuj¹ce i promuj¹ce wyroby
niealkoholowe na podstawie przypadkowej zbie¿noci oznaczeñ czy nazw.
W wyroku z 26 lutego 2003 r., K 30/02 Trybuna³ uzna³ koniecznoæ wskazania na potrzebê uzupe³nienia przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o referendum
lokalnym o treci wynikaj¹ce z Konstytucji. W wyroku z 2 lipca 2003 r.,
P 27/02 Trybuna³ stwierdzi³, ¿e zaskar¿ony przepis rozporz¹dzenia Ministra Finansów nale¿y rozumieæ jako uszczegó³owienie normy ustawowej.
W wyroku z 18 listopada 2003 r., P 6/03 Trybuna³ uzna³ konstytucyjnoæ
przepisów art. 8 ust. 2a w zwi¹zku z art. 8 ust. 2b ustawy o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoæ
na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego, rozumianych jako obejmuj¹ce tak¿e swym zakresem osoby represjonowane przez radzieckie organy cigania i wymiaru sprawiedliwoci, które kontynuowa³y prowadzon¹ wczeniej dzia³alnoæ po 5 lutego 1946 r. poza obecnymi granicami
Polski. W wyroku z 26 listopada 2003 r., SK 22/02 Trybuna³ wyranie
wskaza³, ¿e rozstrzygniêcie w tej sprawie oznacza uwzglêdnienie skargi
konstytucyjnej. Oznacza to uznanie okrelonego zakresu normatywnego
ocenianego przepisu za niezgodny z Konstytucj¹. Ograniczy³ w ten sposób zakres niekonstytucyjnoci przepisu art. 59 § 1 kodeksu wykroczeñ
wy³¹cznie do czynnoci zawodowych prawników wobec osób nie wpisanych na listy korporacyjne.
12. Skutki wejcia w ¿ycie wyroku TK
Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji wyrok TK wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia, co oznacza, i¿ niekonstytucyjnoæ przepisu orzeczona w tym
wyroku powoduje utratê jego mocy obowi¹zuj¹cej od dnia wejcia w ¿ycie wyroku Trybuna³u. Z t¹ dat¹ nastêpuje zmiana stanu prawnego. Konstytucja nie przewiduje, by wyrok TK, orzekaj¹cy o niezgodnoci z Konstytucj¹ przepisów, dzia³a³ w sposób anuluj¹cy moc obowi¹zuj¹c¹ za35
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skar¿onego przepisu od chwili jego wydania. Jeli Trybuna³ skorzysta z mo¿liwoci odroczenia wejcia w ¿ycie orzeczenia, to utrata mocy wi¹¿¹cej
przepisu, a tym samym zmiana stanu prawnego, nast¹pi w póniejszym
momencie ni¿ dzieñ og³oszenia wyroku. Zminimalizowanie lub naprawienie skutków obowi¹zywania niekonstytucyjnego przepisu, obowi¹zuj¹cego do chwili wejcia wyroku Trybuna³u w ¿ycie  w stosunku do ukszta³towanych zasz³oci prawnych  okrelaj¹ ³¹cznie przepisy art. 190 ust. 3
i ust. 4 Konstytucji, umo¿liwiaj¹ce wznowienie postêpowania, a wiêc ponowne rozstrzygniêcie prawomocnie zakoñczonej sprawy  na podstawie
zmienionego stanu prawnego.
W niektórych przypadkach Trybuna³ uzna³ koniecznoæ okrelenia w sentencji wyroku granicy zasiêgu czasowego mo¿liwoci wzruszania prawomocnych decyzji lub orzeczeñ (wyrok z 31 stycznia 2001 r., P 4/99 dotycz¹cy dziedziczenia gospodarstw rolnych, wyroki z 6 marca 2002 r., P 7/00
i z 10 grudnia 2002 r., P 6/02, w sentencjach których okrelono skutki pro
futuro). W wyroku z 23 wrzenia 2003 r., K 20/02, orzekaj¹cym o prawie do
odszkodowania za niezgodne z prawem dzia³anie w³adzy publicznej, zarówno
za rzeczywiste szkody, jak i za utracone korzyci Trybuna³ wskaza³, ¿e dotyczy to szkód powsta³ych po wejciu w ¿ycie Konstytucji z 1997 r. W wyroku z 24 listopada 2003 r., K 26/03 Trybuna³ wy³¹czy³ skutki powo³ania cz³onka RPP dokonanego przed wejciem w ¿ycie niniejszego wyroku, co nie
wy³¹cza mo¿liwoci ponownego powo³ania na pe³ny okres kadencji.
Orzeczenie TK o niezgodnoci aktu normatywnego z Konstytucj¹,
umow¹ miêdzynarodow¹ lub z ustaw¹, na podstawie którego zosta³ wydany wyrok, stanowi podstawê do wznowienia postêpowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygniêcia na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach w³aciwych dla danego postêpowania (art. 190 ust. 4 Konstytucji).
Warunkiem wznowienia postêpowania jest ustalenie, ¿e na podstawie niekonstytucyjnego aktu normatywnego zosta³o wydane prawomocne orzeczenie s¹dowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygniêcie w innych sprawach. Skargê wnosi siê w terminie jednego miesi¹ca od dnia
wejcia w ¿ycie orzeczenia Trybuna³u.
Istota wznowienia postêpowania polega na mo¿liwoci wzruszenia
prawomocnego rozstrzygniêcia s¹du. Dopuszczalne jest wznowienie postêpowania zakoñczonego prawomocnym rozstrzygniêciem co do istoty
sprawy. Ka¿de orzeczenie s¹du staje siê prawomocne, je¿eli nie przys³uguje od niego rodek odwo³awczy lub inny rodek zaskar¿enia. Rozstrzygaj¹c o istocie stosunku prawnego, wyrok, podobnie jak i postanowienie
w postêpowaniu nieprocesowym, które rozstrzyga o istocie stosunku prawnego, stwarza okrelon¹ sytuacjê prawn¹, któr¹ nale¿y braæ pod uwagê.
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Skarga o wznowienie postêpowania cywilnego dopuszczalna jest w procesie tylko od prawomocnych wyroków (tak¿e od prawomocnych nakazów zap³aty wydanych w postêpowaniu nakazowym i upominawczym) oraz
od prawomocnych postanowieñ orzekaj¹cych co do istoty sprawy w postêpowaniu nieprocesowym. Nie przys³uguje natomiast od ¿adnych postanowieñ wydawanych w procesie, choæby koñczy³y one postêpowanie
w sprawie. Wznowienie nie jest dopuszczalne w ¿adnym wypadku, gdy
postêpowanie zakoñczone jest orzeczeniem niemerytorycznym, postanowieniem w procesie i postanowieniem dotycz¹cym kwestii formalnych
w postêpowaniu nieprocesowym (np. postêpowania zakoñczonego wyrokiem przekazuj¹cym sprawê do ponownego rozpoznania). Charakter niemerytoryczny ma równie¿ postanowienie o odrzuceniu pozwu. Jest to rozstrzygniêcie, które nie zamyka drogi s¹dowej. W przypadku zakoñczenia
postêpowania s¹dowego rozstrzygniêciem niemerytorycznym, w nowym
stanie prawnym, wynikaj¹cym z orzeczenia Trybuna³u, istnieje nadal mo¿liwoæ dochodzenia roszczeñ na drodze s¹dowej poprzez ponowne wniesienie pozwu. W art. 190 ust. 4 Konstytucji ustrojodawca stworzy³ mo¿liwoæ wznowienia postêpowania s¹dowego w sytuacji, gdy postêpowanie
cywilne zakoñczy³o siê wyrokiem i nie ma innej drogi weryfikacji rozstrzygniêcia podjêtego na podstawie niekonstytucyjnego przepisu. W ramach procedury cywilnej mo¿na wznowiæ jedynie postêpowanie zakoñczone w procesie prawomocnym wyrokiem. Inaczej kszta³tuje siê dopuszczalnoæ
wniesienia skargi o wznowienie postêpowania w pozosta³ych procedurach
(wyroki z 20 maja 2003 r., SK 10/02, z 2 lipca 2003 r., K 25/01).
Procedura s¹dowa musi byæ ukszta³towana w taki sposób, by nie niweczyæ szansy na wznowienie postêpowania. Pojawi³ siê problem w zwi¹zku z interpretacj¹ art. 4011 k.p.c., w którym przewidziano specjaln¹, autonomiczn¹ instytucjê wznowienia postêpowania po orzeczeniu TK. Nie
przewidziano tam sytuacji, w której formalne zakoñczenie postêpowania
kasacyjnego powoduje prawomocnoæ ze skutkiem retroaktywnym dla
wyroku s¹du II instancji, co pozbawia mo¿liwoci skorzystania z dobrodziejstwa art. 190 ust. 4 Konstytucji osób, którym w oczekiwaniu na zakoñczenie postêpowania kasacyjnego up³ywa miesiêczny termin na z³o¿enie wniosku o wznowienie postêpowania. Termin miesiêczny liczony od
og³oszenia orzeczenia TK up³ywa bowiem w czasie, gdy wyrok, który
mia³by byæ wznowiony, nie jest jeszcze prawomocny. Retrospektywnoæ
uzyskania prawomocnoci przez wyrok powoduje wiêc, ¿e termin do z³o¿enia wniosku o wznowienie postêpowania up³ywa przed dowiedzeniem
siê przez zainteresowanego o prawomocnoci orzeczenia, które powinno byæ wznawiane, z kolei za bez prawomocnoci orzeczenia  nie jest
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mo¿liwe wyst¹pienie o wznowienie. Przy stwierdzeniu niekonstytucyjnoci podstawy rozstrzygniêcia w okresie oczekiwania na ocenê dopuszczalnoci kasacji uprawniony nigdy nie mo¿e zrealizowaæ swego konstytucyjnego prawa do wznowienia postêpowania z art. 190 ust. 4 Konstytucji.
Treæ art. 190 ust. 4 Konstytucji wskazuje, i¿ nie tylko jest dopuszczalne rozpatrzenie sprawy w nowym stanie prawnym ukszta³towanym
w nastêpstwie orzeczenia Trybuna³u o niekonstytucyjnoci, ale ¿e mo¿liwoæ taka jest ujêta jako podmiotowe, konstytucyjne prawo uprawnionego. Trybuna³ zwróci³ uwagê na koniecznoæ zastosowania innych rodków, którymi dysponuje w³aciwa procedura, np. na wypadek zaistnienia
nadzwyczajnych okolicznoci (przyk³adowo: przywrócenia terminu).
Wszelkie nadzwyczajne instrumenty proceduralne, stoj¹ce w dyspozycji
organów stosuj¹cych prawo, mog¹ byæ wykorzystane jako rodek restytucji konstytucyjnego stanu rzeczy. Ta kompetencja, a tak¿e wykorzystanie
jako metody wyk³adni prawa interpretacji zgodnej z Konstytucj¹, s¹ wyrazem operacjonalizacji art. 8 ust. 2 Konstytucji w odniesieniu do w³adzy
publicznej, jak¹ s¹ s¹dy (wyrok z 9 czerwca 2003 r., SK 5/03).
W uzasadnieniu wyroku, w którym orzeczono o niekonstytucyjnoci
przepisu dopuszczaj¹cego podawanie w Dzienniku Urzêdowym informacji publicznej o fakcie pracy w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z tymi organami, Trybuna³ wskaza³, ¿e zmiana stanu prawnego dotycz¹ca zakresu publicznej informacji podawanej w odniesieniu do osoby
przyznaj¹cej siê do pracy lub s³u¿by stanowiæ mo¿e podstawê do wyst¹pienia przez osoby poddane lustracji, przed wejciem w ¿ycie wyroku TK,
z ¿¹daniem uzupe³nienia informacji opublikowanej w Monitorze Polskim
o dane zwi¹zane z rodzajem funkcji i czasem jej pe³nienia (wyrok z 5 marca
2003 r., K 7/01).
Podobnie w uzasadnieniu wyroku w sprawie odnosz¹cej siê do zawodów prawniczych Trybuna³ wskaza³, ¿e wyrok interpretacyjny stwarza dla
skar¿¹cej podstawê do podjêcia dzia³añ prawnych zmierzaj¹cych do zmiany ostatecznego rozstrzygniêcia (art. 190 ust. 4 Konstytucji), które w jej
przypadku zapad³o na podstawie przepisu, w tym jego zakresie normatywnym, który zosta³ uznany za niezgodny z Konstytucj¹ (wyrok z 26 listopada 2003 r., SK 22/02).
13. Wznowienie postêpowania przed TK
W 2003 r. do Trybuna³u wp³ynê³y wnioski o wznowienie postêpowania przed TK zakoñczonego prawomocnym orzeczeniem. Trybuna³ odmówi³ wznowienia postêpowania wskazuj¹c, ¿e postanowienia art. 188-197
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Konstytucji reguluj¹ce kompleksowo zakres kognicji, zasady postêpowania i orzekania, ustrój oraz status prawny TK nie przewiduj¹ instytucji
wznowienia postêpowania przed TK. Ponadto, zgodnie z postanowieniem
art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia TK maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne. Powy¿sze przes¹dza o niewzruszalnoci orzeczeñ
TK. W tym kontekcie nale¿y rozumieæ unormowanie art. 20 ustawy o TK
(w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postêpowania przed Trybuna³em stosuje siê odpowiednio przepisy k.p.c.). Przes³ank¹ dla zastosowania tego przepisu ustawy o TK, a w ramach jego postanowieñ odsy³aj¹cej
do wskazanych odpowiednio przepisów art. 401 pkt 1, art. 379 pkt 4,
art. 405, a nadto art. 407 i art. 409 k.p.c., dotycz¹cych wznowienia postêpowania, jest brak przepisów reguluj¹cych okrelone zagadnienia w odniesieniu do postêpowania przed Trybuna³em. Jednak¿e niewzruszalnoæ wyroków TK w ¿adnym zakresie nie mo¿e byæ uznana za sprawê nieuregulowan¹
w ustawie, poniewa¿ kwestia ta zasta³a unormowana w art. 190 ust. 1 Konstytucji. Wyklucza to mo¿liwoæ wznowienia postêpowania przed TK.
Na rzecz stanowiska Trybuna³u przemawiaj¹ wa¿ne argumenty natury
prawno-konstytucyjnej. Nale¿y przede wszystkim wskazaæ na prawne konsekwencje zasady wyra¿onej w art. 8 Konstytucji, zgodnie z którym Konstytucja jest najwy¿szym prawem RP, co oznacza bezwzglêdny priorytet
norm Konstytucji w stosunku do norm ustaw zwyk³ych. Ostatecznoæ orzeczenia TK wynika wprost z art. 190 ust. 1 Konstytucji, a zatem z przepisu
nadrzêdnego w stosunku do innych ni¿ Konstytucja aktów prawnych, w tym
ustaw o TK i k.p.c. Art. 190 ust. 1 Konstytucji powinien byæ stosowany
bezporednio, gdy¿ Konstytucja nie przewiduje innego jego stosowania.
W ocenie Trybuna³u wy³¹cza to mo¿liwoæ odniesienia do rozpatrywanej
sytuacji postanowienia art. 20 ustawy o TK i w nastêpstwie zastosowania
przepisów k.p.c. Dodatkowy argument natury konstytucyjnej wynika z dyspozycji art. 7 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z postanowieniem art. 7 organy w³adzy publicznej, w tym Trybuna³ Konstytucyjny, dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa. Zastosowanie, zgodnie z dyrektyw¹
art. 8 ust. 2 Konstytucji, w sposób bezporedni, postanowienia art. 190 ust. 1
Konstytucji wyznacza nieprzekraczaln¹ dla ustaw zwyk³ych granicê prawn¹
dla dopuszczenia, w ramach klauzuli odsy³aj¹cej z art. 20 ustawy o TK,
procesowych rodków wzruszania orzeczenia TK, w tym wznowienia postêpowania przed Trybuna³em, które zgodnie z jednoznacznym unormowaniem art. 190 ust. 1 Konstytucji powinno byæ traktowane jako ostateczne, a tym samym niewzruszalne. Na podstawie przedstawionych
argumentów Trybuna³ przedstawi³ pogl¹d, ¿e instytucje i regu³y postêpowania stosowane w s¹dowym postêpowaniu cywilnym mog¹, na pod39
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stawie dyspozycji art. 20 ustawy o TK, znaleæ zastosowanie do postêpowania przed Trybuna³em, o ile pozwala na to specyfika spraw bêd¹cych przedmiotem kognicji i rozstrzygania Trybuna³u (postanowienia z:
17 lipca 2003 r., K 13/02, 12 listopada 2003 r., SK 10/02).
W 2003 r. do Trybuna³u z³o¿ono 2 wnioski o wznowienie postêpowania.

40

CZÊÆ DRUGA

I. PAÑSTWO PRAWNE I NIEKTÓRE ZASADY
USTROJOWE ORAZ ZWI¥ZANA Z NIMI
OCHRONA WOLNOCI I PRAW
Wstêp
W roku 2003, jak w latach poprzednich, w wiêkszoci spraw odnoszono siê g³ównie do norm konstytucyjnych okrelaj¹cych prawa wynikaj¹ce
z zasady demokratycznego pañstwa prawnego i wyartyku³owanych w przepisach Konstytucji praw i wolnoci, róde³ prawa, problemów, samorz¹du
terytorialnego, finansów publicznych, w tym równie¿ do statusu prawnego organów Narodowego Banku Polskiego. Trybuna³ odwo³ywa³ siê do
pogl¹dów wyra¿onych w dotychczasowym orzecznictwie, tak¿e pod rz¹dami poprzedniego porz¹dku konstytucyjnego, potwierdzaj¹c ich aktualnoæ w odniesieniu do naczelnych zasad konstytucyjnych i poszukuj¹c
nowych rozwi¹zañ w sprawach precedensowych. Dotyczy³o to zarówno
norm zawartych w Konstytucji i w ustawach, jak równie¿ postanowieñ
umów miêdzynarodowych ratyfikowanych, jako ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, ¿e przy badaniu konstytucyjnoci przepisów nale¿y stosowaæ zasady interpretacji wynikaj¹ce z acquis communotaire. Kompetencje TK okrelone w art. 188 Konstytucji
wymagaj¹ odniesienia do norm Konstytucji jako wzorca, wed³ug którego
ocenia siê kontrolowane przepisy prawa. Nie ma przeszkód prawnych w stosowaniu wyk³adni zgodnej z koncepcj¹ rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych w prawie wspólnotowym i odpowiadaj¹cej utrwalonemu orzecznictwu europejskiemu. Prawo europejskie powinno byæ wykorzystane jako inspiracja
interpretacyjna s³u¿¹ca rekonstrukcji wzorca konstytucyjnego, co nie jest
to¿same ze stosowaniem prawa europejskiego. Interpretacja przyjazna dla
prawa europejskiego przy konstrukcji wzorca konstytucyjnoci mo¿e byæ
stosowana tylko wówczas, gdy prawo polskie nie wskazuje na wyranie
odmiennie ujêcie problemu w okresie poprzedzaj¹cym formaln¹ akcesjê.
W dzia³aniu TK zasada interpretacji przyjaznej dla prawa europejskiego znajduje oparcie w art. 91 ust. 1 Konstytucji, przy czym ratyfikowan¹
umow¹ miêdzynarodow¹, o której mówi ten przepis, jest w tym wypadku
Uk³ad Europejski ustanawiaj¹cy stowarzyszenie miêdzy Rzeczpospolit¹
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Polsk¹ z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Pañstwami Cz³onkowskimi z drugiej strony (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38 ze zm.), a w szczególnoci jego art. 68 i 69. Bezporednie stosowanie umowy miêdzynarodowej, o którym mowa w art. 91 ust. 1 Konstytucji, obejmuje tak¿e wykorzystanie
takiej umowy przy konstruowaniu przez Trybuna³ Konstytucyjny wzorca konstytucyjnej kontroli prawa (wyrok z 28 stycznia 2003 r., K 2/02).
Problematyka zawarta w orzecznictwie Trybuna³u w 2003 r. zosta³a
przedstawiona w sekwencji zasad i przepisów Konstytucji.
1. Zasada pañstwa prawnego
W 2003 r. Trybuna³ odwo³ywa³ siê wielokrotnie do zasady pañstwa
prawnego zawartej w art. 2 Konstytucji. Podtrzyma³ wczeniej wyra¿ane
pogl¹dy, ¿e z zasady tej wynikaj¹ obowi¹zki poszanowania zasady ochrony zaufania do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa poprzez poszanowanie zasad przyzwoitej legislacji, zapewnienie pewnoci i sta³oci prawa
oraz przewidywalnoci postêpowania organów pañstwa. Z zasady tej wynika obowi¹zek prawodawcy zapewniaj¹cy zabezpieczenie interesów w toku, jak te¿ nakazuj¹cy zapewnienie ochrony praw nabytych. U podstaw
ochrony praw nabytych znajduje siê d¹¿enie do zapewnienia jednostce bezpieczeñstwa prawnego i umo¿liwienia jej racjonalnego planowania przysz³ych dzia³añ. Zasada bezpieczeñstwa prawnego nakazuje, mimo swobody ustawodawcy w kszta³towaniu treci porz¹dku prawnego zgodnego
z Konstytucj¹, poszanowanie istniej¹cych stosunków prawnych, a zmiany
zasadniczo ingeruj¹ce w istniej¹cy porz¹dek prawny musz¹ byæ usprawiedliwione potrzeb¹ ochrony innych wartoci (wyrok z 26 lutego 2003 r.,
K 1/01). Wymaga to od ustawodawcy ustanowienia przepisów przejciowych zawieraj¹cych unormowania umo¿liwiaj¹ce ich adresatom dokoñczenie przedsiêwziêæ podjêtych na podstawie wczeniejszych regulacji.
Intertemporalna regulacja zabezpieczaj¹ca interes w toku s³u¿y respektowaniu zasady ochrony zaufania do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa, dekodowanej z przepisu art. 2 Konstytucji (wyroki z: 28 stycznia
2003 r., SK 37 /01, 11 marca 2003 r., SK 8/02).
Zasada ochrony zaufania do pañstwa i stanowionego prawa nak³ada
na ustawodawcê obowi¹zek ustanowienia w³aciwej vacatio legis i przepisów przejciowych w przypadku okrelenia w nowelizowanych przepisach ustawy czêsto nowych, zw³aszcza bardziej restrykcyjnych dla zainteresowanych (wyrok z 19 maja 2003 r., K 39/01). Zgodnie z utrwalon¹ lini¹
orzecznicz¹ TK, odpowiednioæ vacatio legis rozpatrywaæ nale¿y w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ pokierowania swoimi sprawami, po og³oszeniu nowych
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przepisów, w sposób uwzglêdniaj¹cy ich treæ. Wymóg zachowania odpowiedniej vacatio legis nale¿y bowiem odnosiæ nie do ochrony adresata normy prawnej przed pogorszeniem jego sytuacji, ale do mo¿liwoci zapoznania siê przezeñ z nowym przepisem oraz mo¿liwoci adaptacji do nowej
regulacji prawnej. Minimalny standard okresu vacatio legis, czternacie dni,
wyznacza ustawa z 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (wyrok z 25 marca 2003 r., U 10/01).
Uznanie niekonstytucyjnoci ustawy w sytuacji, gdy jej termin wejcia w ¿ycie ju¿ min¹³ oznacza, ¿e wielu sporód adresatów nowo wprowadzonych norm prawnych zastosowa³o siê do nich. Dzia³aj¹ca wstecz
decyzja przekrelaj¹ca wejcie w ¿ycie aktu prawnego, który zacz¹³ ju¿
obowi¹zywaæ, mog³aby zostaæ przez nich oceniona jako naruszaj¹ca ich
zaufanie do pañstwa i stanowionego przez nie prawa. Okaza³oby siê bowiem, ¿e pos³uszeñstwo ustawie i starannoæ w dostosowywaniu swej dzia³alnoci do wymagañ prawnych nie pop³aca. W lepszej sytuacji znaleliby
siê ci adresaci normy, którzy j¹ zlekcewa¿yli. wiadomoæ wskazanych
nastêpstw ewentualnego uznania, ju¿ po wejciu w ¿ycie ustawy, i¿ przewidziany przez ni¹ okres vacatio legis by³ zbyt krótki, nakazuje zachowanie szczególnej ostro¿noci przy dokonywaniu oceny konstytucyjnoci
przyjêtego przez ustawodawcê rozwi¹zania. Trybuna³, orzekaj¹c o niekonstytucyjnoci ustawy z powodu braku w³aciwej vacatio legis nie mo¿e,
jako ustawodawca negatywny, zadekretowaæ w³aciwego okresu. Ustawa
musi wiêc wróciæ do Parlamentu, który okreli³by nowy termin jej wejcia
w ¿ycie, poniewa¿ ustalenie w³aciwej vacatio legis, z uwagi na charakter
ustawy oraz warunki spo³eczne i gospodarcze, w jakich ma ona funkcjonowaæ, nale¿y do kompetencji Sejmu. Jeli wiêc vacatio legis odpowiada
generalnym za³o¿eniom, wynikaj¹cym z art. 4 ust. 1 ustawy o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, uznanie przez
TK, ¿e dosz³o do naruszenia art. 2 Konstytucji mog³oby nast¹piæ tylko
w ra¿¹cych przypadkach. Orzeczenie takie spowodowa³oby bowiem koniecznoæ stosowania fikcji, i¿ ustawa nie zaczê³a obowi¹zywaæ, a jej wejcie
w ¿ycie, w kszta³cie merytorycznie niezmienionym, uzale¿nione by³oby od
ponownej decyzji Parlamentu w sprawie vacatio legis (wyrok z 16 wrzenia
2003 r., K 55/02).
Z zasady pañstwa prawnego wynika nakaz formu³owania przepisów
prawa w sposób precyzyjny i jasny oraz poprawny pod wzglêdem jêzykowym. Wymóg jasnoci oznacza obowi¹zek tworzenia przepisów klarownych i zrozumia³ych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwaæ mog¹ stanowienia norm prawnych nie budz¹cych
w¹tpliwoci co do treci nak³adanych obowi¹zków i przyznawanych praw.
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Precyzja przepisu winna przejawiaæ siê w konkretnoci nak³adanych obowi¹zków i przyznawanych praw tak, by ich treæ by³a oczywista i pozwala³a
na ich wyegzekwowanie. Przestrzeganie zasad poprawnej legislacji ma
szczególnie donios³e znaczenie w sferze praw i wolnoci. Zw³aszcza
w przepisach podatkowych ustawodawca nie mo¿e poprzez niejasne formu³owanie treci przepisów pozostawiaæ organom maj¹cym je stosowaæ
nadmiernej swobody przy ustalaniu ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego, a podatnikom stwarzaæ niepewnoæ co do ci¹¿¹cych na nich
obowi¹zków. Przekroczenie pewnego poziomu niejasnoci przepisów prawnych stanowiæ mo¿e samoistn¹ przes³ankê stwierdzenia ich niezgodnoci
z wyra¿on¹ w art. 2 Konstytucji zasad¹ pañstwa prawnego, z której wywodzony jest nakaz nale¿ytej okrelonoci stanowionych przepisów, a brak
dostatecznej okrelonoci przepisu w odniesieniu do materii podatkowej
stanowi naruszenie równie¿ art. 217 Konstytucji (wyrok z 29 padziernika
2003 r., K 53/02).
Nakaz przestrzegania przez ustawodawcê zasady przyzwoitej legislacji jest funkcjonalnie zwi¹zany z zasadami pewnoci i bezpieczeñstwa
prawnego oraz ochrony zaufania do pañstwa i prawa. Obejmuje on, miêdzy innymi, wymóg dostatecznej okrelonoci przepisów. Oznacza to obowi¹zek tworzenia przepisów klarownych i zrozumia³ych dla ich adresatów, nie budz¹cych w¹tpliwoci co do treci nak³adanych obowi¹zków
i przyznawanych praw oraz ich konkretnoci. Ka¿dy przepis tworz¹cy prawa lub nak³adaj¹cy obowi¹zki winien byæ sformu³owany w sposób pozwalaj¹cy jednoznacznie ustaliæ jego adresata, powinien byæ na tyle precyzyjny, aby mo¿liwa by³a jego jednolita wyk³adnia i stosowanie oraz
winien byæ tak skonstruowany, aby zakres jego zastosowania obejmowa³
tylko te sytuacje, w których dzia³aj¹cy racjonalnie ustawodawca istotnie
zamierza³ wprowadziæ regulacjê tworz¹c¹ prawa lub obowi¹zki. Stosowne wymagania powinny spe³niaæ te¿ przepisy proceduralne. Przede wszystkim okrelaæ one musz¹ sposób postêpowania przed organami albo innymi
instytucjami, strony i innych uczestników postêpowania, ich prawa i obowi¹zki w postêpowaniu oraz rodzaje rozstrzygniêæ (wyrok z 24 lutego
2003 r., K 28/02). Obowi¹zek przestrzegania regu³ przyzwoitej legislacji
nakazuje umieszczenie w tekcie prawa jasnych przepisów intertemporalnych. Eliminuje to bowiem niepewnoæ rozwoju praktyki (wyroki z: 28 stycznia 2003 r., K 2/02 i 25 marca 2003 r., K 7/01).
Z zasady przyzwoitej legislacji wynika zakaz stwarzania pozoru istnienia prawa, to znaczy sytuacji, gdy adresaci normy prawnej nigdy nie
mog¹ z tej regulacji skorzystaæ (wyrok z 9 czerwca 2003 r., SK 5/03).
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2. Zasada zwierzchnictwa Narodu  prawo do udzia³u w referendum
Prawa polityczne okrelone zosta³y w art. 4 Konstytucji, okrelaj¹cym
zasadê w³adzy zwierzchniej Narodu, który sprawuje w³adzê bezporednio
lub przez swoich przedstawicieli. Bezporedni udzia³ w sprawowaniu w³adzy okrelony zosta³ w postanowieniach Konstytucji przyznaj¹cych prawo podmiotowe do udzia³u obywatela polskiego w referendum, okrelone
w art. 62 (rozdzia³ II) Konstytucji, na zasadach wskazanych w art. 125 (rozdzia³ IV) Konstytucji, co do referendum ogólnokrajowego, oraz w art. 170
(rozdzia³ VII) Konstytucji, co do referendum lokalnego. W 2003 r. Trybuna³ odniós³ siê do rozumienia demokracji, badaj¹c przepisy ustaw: o referendum ogólnokrajowym okrelaj¹cych zasady przeprowadzenia referendum, w którym obywatele polscy wyra¿¹ swój stosunek do przyst¹pienia
do Unii Europejskiej oraz o referendum lokalnym. Prawo ka¿dego mieszkañca do udzia³u w bezporednim sprawowaniu w³adzy publicznej na poziomie lokalnym jest prawem politycznym, o którym mowa w art. 62 rozdzia³u II Konstytucji, wywodzone jest jednak tak¿e z art. 4 ust. 2, art. 16
ust. 1 i 2 Konstytucji. Ma ono, w pewnym zakresie, charakter odpowiedni
do prawa do udzia³u w referendum w skali ogólnokrajowej, o którym mowa
w art. 125 Konstytucji, z tym jednak, i¿ ten ostatni przepis mówi o sprawach o szczególnym znaczeniu dla pañstwa jako materii referendum (szerzej o referendum lokalnym na s. 90).
W odniesieniu do przepisów ustawy o referendum ogólnokrajowym
wnioskodawcy zakwestionowali g³ównie procedurê przeprowadzenia referendum przez brak wyczerpuj¹cego okrelenia sposobu ochrony lokali
wyborczych, umo¿liwienie zg³aszania kandydatów jedynie podmiotom
uprawnionym oraz brak zakazu prowadzenia kampanii referendalnej
w szko³ach, inne ni¿ w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu zasady finansowania kampanii wyborczej, ograniczenia podmiotowe w prowadzeniu kampanii referendalnej, a tak¿e niewi¹¿¹cy charakter referendum. Szeregu zarzutów nie uzasadniono merytorycznie. Nie wskazano, w jaki sposób
naruszaj¹ one przepisy Konstytucji. Trybuna³ przypomnia³, ¿e dzia³aj¹c na
wniosek uczestników postêpowania, jest zwi¹zany zakresem wniosku.
Wnioskodawca ma obowi¹zek wykazania podstaw wnioskowania niekonstytucyjnoci kwestionowanych przepisów. Brak gwarancji dostatecznej
ochrony lokali wyborczych czy te¿ ograniczenie, do podmiotów uprawnionych, mo¿liwoci wyznaczania mê¿ów zaufania, argumentowane obaw¹ powstania u przeciêtnego obywatela w¹tpliwoci co do uczciwoci g³osowania i liczenia g³osów, nie mog³y byæ w postêpowaniu dotycz¹cym
kontroli konstytucyjnoci prawa uznane za zarzuty posiadaj¹ce walor
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o charakterze konstytucyjnym. Trybuna³ nie podzieli³ tak¿e pogl¹du wnioskodawców o obowi¹zku uznania wyniku referendum za wi¹¿¹c¹ wypowied
negatywn¹ w przypadku, gdy nie wemie w nim udzia³u wystarczaj¹ca liczba osób. Zdaniem Trybuna³u, wynik taki jest niewi¹¿¹cy i mo¿e wiadczyæ
o rezygnacji suwerena, jakim jest Naród, z mo¿liwoci podjêcia decyzji w referendum. W takiej sytuacji dopuszczalne i konieczne jest uruchomienie rezerwowej procedury ratyfikacyjnej. Odczucia wnioskodawcy, co do potencjalnego wra¿enia wyborcy czy grupy wyborców mog³yby byæ rozwa¿ane,
gdyby wskazane argumenty mia³y uzasadnienie merytoryczne.
Przepisy zaskar¿onej ustawy odnosz¹ce siê do prowadzenia ewentualnej kampanii referendalnej wród dzieci i m³odzie¿y nie maj¹cych jeszcze
prawa udzia³u w referendum nie naruszaj¹ art. 48 ust. 1 Konstytucji, bowiem dotyczy to upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, która stanowiæ powinna obecnie podstawowy element wiadomoci obywatela.
Co do zasad finansowania kampanii referendalnej, innych ni¿ w ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, Trybuna³ stwierdzi³, ¿e zró¿nicowanie
zasad finansowania kampanii wyborczej i kampanii referendalnej uzasadnione jest specyfik¹ obydwu typów wyra¿ania woli politycznej przez spo³eczeñstwo. Uczestnictwo w kampanii referendalnej odbywa siê na koszt
partycypuj¹cych w niej podmiotów, a ponadto nie ustanowiono ograniczeñ,
co do róde³, z jakich mog¹ czerpaæ rodki na kampaniê. Pañstwo za porednictwem bud¿etu nie uczestniczy w kosztach kampanii referendalnej
poniesionych przez jej uczestników.
Wnioskodawcy nie uzasadnili równie¿ zarzutu niezgodnoci art. 48
zaskar¿onej ustawy z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim nie reguluje
prawa do tworzenia obywatelskich komitetów referendalnych, twierdz¹c
jedynie, ¿e ustawa ogranicza mo¿liwoæ korzystania przez pojedynczego
obywatela z jego praw w zakresie udzia³u w referendum, umo¿liwiaj¹c jedynie podmiotom uprawnionym zg³aszanie kandydatów do obwodowych
komisji referendalnych, a nie przewiduj¹c mo¿liwoci powstawania obywatelskich komitetów referendalnych po zarz¹dzeniu referendum i zaliczenia ich do kategorii podmiotów uprawnionych.
W odniesieniu do zarzutu narzucenia w sposób ca³kowicie dowolny
kryteriów ró¿nicuj¹cych pozycje parlamentarzystów nale¿¹cych do poszczególnych klubów (tj. klubów stworzonych przez pos³ów wybranych
z list partyjnych i klubów tworzonych z pos³ów wybranych z list komitetów wyborczych), przez co w sposób ewidentny naruszono równoæ parlamentarzystów wobec prawa, Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, ¿e zró¿nicowanie
klubów parlamentarnych, stosownie do mechanizmu zg³aszania kandydatów przez partie polityczne lub komitety wyborcze jest pochodn¹ przyjêcia
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niekwestionowanego dotychczas modelu ordynacji wyborczej. Zaskar¿ony
przepis ustawy referendalnej ma charakter pochodny w stosunku do mechanizmu udzia³u w wyborach parlamentarnych partii politycznych i komitetów wyborczych. Mechanizm ten nie ma zwi¹zku z art. 11 Konstytucji.
Trybuna³ odrzuci³ równie¿ zarzut wnioskodawców o naruszeniu przez
przepisy zaskar¿onej ustawy normy art. 54 Konstytucji twierdz¹c, ¿e reguluje on prawo do wolnoci wypowiedzi, wyra¿ania pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, za ust. 2 tego artyku³u wprowadza zakaz cenzury prewencyjnej.
Trybuna³ nie podzieli³ pogl¹dów wnioskodawców o braku zwi¹zku
przyczynowego miêdzy powstaniem stowarzyszenia lub fundacji rok przed
referendum a przyznaniem mu statusu podmiotu uprawnionego. Zdaniem
Trybuna³u, we wskazanych przepisach ustawy chodzi o organizacje, których przedmiot dzia³ania jest zwi¹zany z przedmiotem referendum. Ma to
na celu w³¹czenie wszystkich aktywnych obywateli w proces podejmowania decyzji w sprawach, w których uprzednio dzia³ali i dzia³aj¹ w strukturach organizacyjnych.
Odnosz¹c siê do zarzutu naruszenia art. 2 oraz 4 ust. 1 Konstytucji
poprzez nie zawarcie zakazu poddania referendum negatywnie rozstrzygniêtego ponownemu g³osowaniu przed up³ywem okrelonego czasu, Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, ¿e je¿eli zakaz taki mia³by byæ wprowadzony, to
wy³¹cznie w Konstytucji, a nie w ustawie. Okrelenie okresu zakazu ponownego poddania danej sprawy pod referendum przed up³ywem okrelonego czasu rodzi w¹tpliwoæ, czy ustawa zwyk³a mo¿e w ten sposób zawê¿aæ ogóln¹ formu³ê art. 125 ust. 1 Konstytucji. Trybuna³ wskaza³ na
konstytucyjn¹ racjonalnoæ uzasadnienia mo¿liwoci i ewentualnej potrzeby
elastycznego reagowania na okolicznoci wewnêtrzne, ale tak¿e zewnêtrzne
zwi¹zane z zawieraniem i ratyfikowaniem umów miêdzynarodowych. Sam
fakt zawarcia umowy stwarza zobowi¹zania ze strony pañstwa, w tym zobowi¹zanie do doprowadzenia do jej, je¿eli jest to konieczne, ratyfikacji
tak, by umowa mog³a zostaæ wykonana. Starannoæ pañstwa w tym zakresie równie¿ okrela jego pozycjê i wiarygodnoæ na p³aszczynie miêdzynarodowej, tym bardziej ¿e jest to zobowi¹zanie wynikaj¹ce z powszechnie obowi¹zuj¹cych norm prawa miêdzynarodowego, do których
przestrzegania RP siê zobowi¹za³a.
Rozwa¿aj¹c zarzut wnioskodawców o naruszeniu art. 4 Konstytucji
poprzez twierdzenie, ¿e odwo³anie siê do bezporedniej decyzji Narodu
jest odwo³aniem do w³adzy zwierzchniej wobec parlamentu, a wiêc moc¹
decyzji parlamentu nie mo¿na zmieniaæ decyzji zwierzchniej w³adzy, Trybuna³ wskaza³, ¿e warunkiem wa¿noci decyzji jest ³¹czne spe³nienie dwóch
49

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2003 r.

warunków  udzia³u wiêcej ni¿ po³owy uprawnionych do g³osowania oraz
opowiedzenie siê wiêkszoci bior¹cych udzia³ w g³osowaniu za którym
z rozwi¹zañ (wnioskodawcy równie¿ na to wskazywali). Oznacza to, ¿e
mo¿na uto¿samiæ pojêcie wi¹¿¹cy charakter referendum z pojêciem podjêcie decyzji w przedmiocie referendum przez zwierzchni¹ w³adzê.
Ponadto decyzja o wyborze trybu ustawowego lub referendalnego dotyczy rozstrzygniêcia wyboru miêdzy realizowaniem zasady suwerennoci
Narodu w formie w³aciwej dla demokracji przedstawicielskiej lub w jednej z form demokracji bezporedniej. Koncepcja demokracji przedstawicielskiej znalaz³a swój wyraz tak¿e w konstytucyjnej koncepcji ratyfikowania umowy miêdzynarodowej, za zgod¹ Sejmu i Senatu, zgodnie
z procedur¹ okrelon¹ w art. 90 ust. 2 Konstytucji lub te¿ zgody na ratyfikacjê takiej umowy w drodze referendum ogólnokrajowego. Procedura referendalna jest okrelona jako druga w kolejnoci.
Teza o uzupe³niaj¹cym charakterze demokracji bezporedniej znajduje swoje uzasadnienie tak¿e w charakterze prawnym referendum, z punktu
widzenia podmiotu uprawnionego do odwo³ania siê do procedury referendalnej. W polskim systemie prawnym nie mo¿na mówiæ o obywatelskim
prawie do referendum, bowiem obywatel nie ma skutecznie prawnej mo¿liwoci zainicjowania dzia³añ, których bezporednim skutkiem jest zarz¹dzenie referendum. W Polsce kompetencja do podjêcia dzia³añ, których
bezporednim prawnym skutkiem jest zarz¹dzenie referendum ogólnokrajowego, nale¿y do Sejmu lub do Prezydenta za zgod¹ Senatu. Obywatele
polscy, podobnie jak obywatele wiêkszoci wspó³czesnych pañstw, maj¹
prawo do udzia³u w referendum, ale nie prawo do referendum. Oznacza
to, ¿e realizacja koncepcji demokracji bezporedniej wyra¿a siê w procedurze bezporedniego uczestnictwa w referendum i oddania g³osu.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e wyk³adnia obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa
powinna uwzglêdniaæ konstytucyjn¹ zasadê przychylnoci procesowi integracji europejskiej i wspó³pracy miêdzy pañstwami (por. Preambu³a oraz
art. 9 Konstytucji). Konstytucyjnie poprawne i preferowane jest takie interpretowanie prawa, które s³u¿y realizacji wskazanej zasady konstytucyjnej (wyrok z 27 maja 2003 r., K 11/03).
3. Wolnoæ dzia³alnoci gospodarczej
Wolnoæ dzia³alnoci gospodarczej okrelona w art. 20 i 22 Konstytucji stanowi nie tylko normê prawa w znaczeniu przedmiotowym i zasadê
ustroju pañstwa, lecz podstawê prawa podmiotowego o randze konstytucyjnej (wyrok z 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02). Zasada wolnoci gospo50
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darczej, nale¿¹c do fundamentów ustrojowych pañstwa przyjmuje, ¿e
wymaga ona interpretacji prawa in dubio pro libertate. Pojêcie wolnoci
gospodarczej powinno byæ rozumiane w duchu prawa wspólnotowego,
poniewa¿ wolnoæ gospodarcza w Polsce i sposób jej rozumienia oraz
normatywnego kszta³towania, powinien prowadziæ do skutków umo¿liwiaj¹cych p³ynne w³¹czenie Polski w system wspólnotowy. To za zak³ada kompatybilnoæ polskich normatywnych uwarunkowañ (w tym ograniczeñ) swobody gospodarczej z zasadami prawa wspólnotowego (wyrok
z 28 stycznia 2003 r., K 2/02). Z regu³ uczestnictwa w gospodarce rynkowej musz¹ wynikaæ porównywalne ramy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez ró¿ne podmioty gospodarcze. Do ustawodawcy nale¿y
prawo do odpowiedniego wywa¿enia proporcji okrelania okresów odszkodowawczych dla pracowników podmiotów gospodarczych, uwzglêdniaj¹c przestrzeganie zasady równoci podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych na rynku, co znajduje swoje uzasadnienie w art. 20 Konstytucji,
statuuj¹cym zasadê wolnoci gospodarczej i równoci praw maj¹tkowych
podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wyrok z 2 czerwca
2003 r., SK 34/01).
Konstytucyjna zasada wolnoci dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿e byæ
rozumiana jako wolnoæ absolutna. Ograniczenie jej jest dopuszczalne
w drodze ustawy ze wzglêdu na wa¿ny interes publiczny. Odwo³anie siê
do kategorii interesu publicznego nie oznacza pozostawienia ustawodawcy swobody w okrelaniu rodzaju chronionego interesu. Nale¿y uwzglêdniæ tak¿e zasadê proporcjonalnoci zawart¹ w art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz
wartoci wynikaj¹ce z zasady demokratycznego pañstwa prawnego.
Koncesjonowanie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wiadczeniu us³ug ochrony osób i mienia, jak i kontrolowanie tej dzia³alnoci
s¹ niew¹tpliwie ograniczeniem swobody dzia³alnoci gospodarczej, nie
mniej jednak wi¹¿e siê cile z charakterem i specyfik¹ tej dzia³alnoci.
Zawód pracownika ochrony powinien siê odznaczaæ szczególn¹ przejrzystoci¹. Wprowadzone ograniczenie jest nie tylko dopuszczalne, ale
tak¿e konieczne dla ochrony wartoci wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji (wyrok z 17 grudnia 2003 r., SK 15/02).
Trybuna³ rozwa¿a³ problem ograniczenia wolnoci dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wykonywaniu czynnoci prawnych niezastrze¿onych dla adwokatów i radców prawnych. Istotne znaczenie w tej sprawie
mia³o ustalenie rozumienia pojêcia wiadczenia pomocy prawnej oraz
wynikaj¹ce z przepisów ustaw o radcach prawnych i prawa o adwokaturze ograniczenia mo¿liwoci wiadczenia tej pomocy wy³¹cznie do osób
posiadaj¹cych status adwokata lub radcy prawnego. Czynnoci zawodowe
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zastrze¿one dla zawodu radcy prawnego b¹d adwokata okrelaj¹ stosowne ustawy. Brak jest natomiast regulacji, czy istniej¹ i, ewentualnie, jaki
jest zakres, tzw. czynnoci powszechne co do tego, dla wykonywania których nie istnieje obowi¹zek uzyskania szczególnego statusu zawodowego,
za wystarczaj¹ce jest ukoñczenie wy¿szych studiów prawniczych.
Trybuna³ odwo³a³ siê do nieobowi¹zuj¹cej aktualnie ustawy z 1988 r.
o dzia³alnoci gospodarczej, która wprowadzi³a szeroki zakres swobody
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu tej ustawy by³o równie¿ wiadczenie pomocy prawnej (obs³ugi
prawnej) podmiotom gospodarczym w zakresie ich dzia³alnoci gospodarczej przez spó³ki i spó³dzielnie, w których uczestnicz¹ adwokaci lub radcowie prawni wraz z definicj¹ pomocy prawnej (obs³ugi prawnej) rozumianej jako doradztwo, sporz¹dzanie opinii, a tak¿e zastêpstwo procesowe
wykonywane przez adwokata lub radcê prawnego. Ograniczenie wiadczenia pomocy prawnej w postaci zastêpstwa procesowego do adwokatów
i radców prawnych mog³o oznaczaæ, ¿e w pozosta³ym zakresie nie by³o
przeszkód do wiadczenia pomocy prawnej w imieniu spó³ki czy spó³dzielni
przez prawników nie posiadaj¹cych tego statusu. Uprawnione by³o wiêc
stwierdzenie, ¿e pojêcie czynnoci zawodowej polegaj¹cej na wiadczeniu pomocy prawnej odnosiæ siê mo¿e równie¿ do dzia³añ innej kategorii
podmiotów. Natomiast skrelenie przepisu umo¿liwiaj¹cego prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na wiadczeniu pomocy prawnej by³o
interpretowane przez korporacje jako przes¹dzenie, ¿e dzia³alnoæ taka
nale¿y wy³¹cznie do adwokatów i radców prawnych, wykonuj¹cych swój
zawód w kancelariach prawnych, zespo³ach i spó³kach. Trybuna³ wyrazi³
w¹tpliwoci co do poprawnoci tej interpretacji.
Zawód radcy prawnego, podobnie jak i adwokata, jako reglamentowane, zastrze¿one s¹ wy³¹cznie dla osób spe³niaj¹cych wymogi okrelone
w ustawach o ich ustroju i obowi¹zuj¹ w treci niezmienionej od 1982 r.
Wy³¹cznoæ obejmuje uprawnienie do pos³ugiwania siê tytu³em zawodowym adwokata lub radcy prawnego przez osoby wpisane na odpowiednie
listy korporacyjne. Wykonywanie jakichkolwiek czynnoci w zakresie
wiadczenia pomocy prawnej w charakterze adwokata lub radcy prawnego przez osoby niewpisane na listy korporacyjne mo¿e byæ uznane za dzia³anie bezprawne i rodz¹ce odpowiedzialnoæ karn¹. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e na gruncie ustaw o ustroju zawodów radcy prawnego i adwokata
wykonywanie tych zawodów zosta³o przez ustawodawcê zastrze¿one dla
osób, które spe³niaj¹ kryteria w tych ustawach okrelone. Na uwagê w tym
kontekcie zas³uguje te¿ wyrane unormowanie, chroni¹ce tytu³ zawodowy radcy prawnego i adwokata. Charakter reglamentowany obu tych za52
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wodów zwi¹zany jest z zaufaniem publicznym, jakim cieszyæ siê powinny
osoby wykonuj¹ce ten zawód oraz ochron¹ klienta z uwagi na przedmiot
wiadczonych us³ug.
Trybuna³ wskaza³, ¿e przepisy ustawy o radcach prawnych zawieraj¹
przyk³adowe wyliczenie czynnoci wchodz¹cych w zakres pomocy prawnej oraz okrelaj¹, na czym polega wykonywanie zawodu radcy prawnego. Podobne uregulowania zawieraj¹ przepisy prawa o adwokaturze. Pomoc prawna zosta³a zdefiniowana bardzo ogólnie poprzez wskazanie
przyk³adowego i otwartego katalogu czynnoci, obejmuj¹cych zarówno
dzia³ania faktyczne, jak i prawne. Ustawowe wyliczenie czynnoci pomocy prawnej stanowi katalog otwarty, co nie oznacza, ¿e mo¿na z tego wyprowadziæ normê, stanowi¹c¹ o wy³¹cznoci adwokatów i radców prawnych w wiadczeniu pomocy prawnej. Wyk³adnia taka mo¿e budziæ
w¹tpliwoci tym bardziej, ¿e w ustawach normuj¹cych ustrój innych zawodów prawniczych, np. notariuszy czy doradców podatkowych, wyranie przyznano osobom wykonuj¹cym te zawody uprawnienia do dokonywania czynnoci, które mieszcz¹ siê w tak szeroko rozumianym katalogu
czynnoci pomocy prawnej. Zarówno w ustawie prawo o notariacie, jak
i o doradztwie podatkowym zdefiniowano w sposób wyczerpuj¹cy czynnoci notarialne oraz czynnoci doradztwa podatkowego. Gdyby intencj¹
ustawodawcy by³o wprowadzenie wy³¹cznoci adwokatów i radców prawnych w zakresie wiadczenia pomocy prawnej, nale¿a³o zdefiniowaæ pomoc prawn¹ w sposób wyczerpuj¹cy i jednoznaczny albo przez podanie
zamkniêtego katalogu czynnoci stanowi¹cych pomoc prawn¹, albo te¿
przez odes³anie do innych obowi¹zuj¹cych ustaw reguluj¹cych wykonywanie zawodów prawniczych i zastrze¿enie, ¿e w pozosta³ym zakresie
uprawnienie do wiadczenia pomocy prawnej przys³uguje jedynie adwokatom i radcom prawnym. W ustawie o radcach prawnych, jak i w prawie
o adwokaturze brak jest ponadto wyranego przepisu stanowi¹cego, ¿e wykonywanie czynnoci z zakresu pomocy prawnej zastrze¿one jest wy³¹cznie dla radców prawnych i adwokatów.
Ustawa o radcach prawnych jako dopuszczalny wyj¹tek od zasady
wy³¹cznoci traktuje udzielanie opinii prawnych przez nauczycieli akademickich posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie prawnicze oraz przez posiadaj¹cych takie wykszta³cenie pracowników organów pañstwowych i samorz¹dowych w ramach wykonywania przez nich obowi¹zków
pracowniczych. Wy³¹cznoæ adwokatów i radców prawnych w zakresie
wiadczenia pomocy prawnej, z ustawowo okrelonym wyj¹tkiem w stosunku do opinii prawnych, mia³aby wynikaæ z rozumowania a contrario.
Ogólny, nieostry, otwarty i nieprecyzyjny charakter definicji pomocy praw53
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nej zawartej w ustawach o zawodzie adwokata i radcy prawnego uniemo¿liwia przyjêcie stanowiska, ¿e ustawodawca ustanowi³ wyj¹tek od regu³y,
skoro istnienie samej regu³y budzi w¹tpliwoci. Trybuna³ przypomnia³, ¿e
argumentum a contrario (dowód z przeciwieñstwa) u¿ywany jest w ramach
wyk³adni prawa dla umocnienia rezultatów wyk³adni literalnej, zw³aszcza
przeciwko wyk³adni rozszerzaj¹cej w odniesieniu do przepisów wyj¹tkowych lub ograniczaj¹cych wolnoci i prawa. Nieuzasadnione jest wnioskowanie o istnieniu regu³y z przepisu ustanawiaj¹cego wyj¹tek, poniewa¿ wyj¹tek nigdy nie potwierdza regu³y. Wyj¹tki nie powinny byæ
interpretowane rozszerzaj¹co, tak¿e w tym znaczeniu, ¿e ich istnienie nie
mo¿e potwierdzaæ niewyra¿onego przez ustawodawcê generalnego zakazu dokonywania pomocy prawnej. Z uwagi na ogólny, nieostry, otwarty
i nieprecyzyjny charakter definicji pomocy prawnej trudno jest przyj¹æ, ¿e
w sposób oczywisty z przepisów j¹ normuj¹cych wynika wy³¹cznoæ radców prawnych i adwokatów w zakresie dokonywania czynnoci nale¿¹cych do pomocy prawnej. Tym bardziej nie mo¿e stanowiæ podstawy do
ograniczenia wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, które to musz¹ uwzglêdniaæ przes³anki okrelone w art. 31 ust. 3 Konstytucji (wyrok z 26 listopada 2003 r., SK 22/02).
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II. KONSTYTUCYJNE WOLNOCI, PRAWA
I OBOWI¥ZKI
1. Zasada poszanowania godnoci cz³owieka
W kontekcie badania zgodnoci z Konstytucj¹ znowelizowanych przepisów ustawy lustracyjnej w 2003 r. Trybuna³ rozwa¿a³ ich zwi¹zek z art. 30
Konstytucji uznaj¹cym przyrodzon¹ i niezbywaln¹ godnoæ cz³owieka za
wartoæ nienaruszaln¹, której poszanowanie i ochrona jest obowi¹zkiem
w³adz publicznych. Godnoæ cz³owieka, jako wartoæ transcendentna, pierwotna wobec innych praw i wolnoci cz³owieka (dla których jest ród³em),
przyrodzona i niezbywalna, towarzyszy cz³owiekowi zawsze i nie mo¿e byæ
naruszona ani przez prawodawcê, ani przez okrelone czyny innych podmiotów. W tym znaczeniu cz³owiek zawsze zachowuje godnoæ i ¿adne zachowania nie mog¹ go tej godnoci pozbawiæ ani jej naruszyæ. Godnoæ
cz³owieka podlega ochronie bezwzglêdnej. Jest to jedyne prawo, wobec którego nie by³oby mo¿liwe zastosowanie zasady proporcjonalnoci.
Godnoæ cz³owieka wystêpuje równie¿ jako prawo osobiste obejmuj¹ce wartoci ¿ycia psychicznego ka¿dego cz³owieka oraz te wszystkie wartoci, które okrelaj¹ podmiotow¹ pozycjê jednostki w spo³eczeñstwie i które sk³adaj¹ siê, wed³ug powszechnej opinii, na szacunek nale¿ny ka¿dej
osobie. Godnoæ w tym drugim znaczeniu mo¿e byæ przedmiotem naruszenia, mo¿e byæ dotkniêta przez zachowania innych osób oraz regulacje
prawne. Te ostatnie, aby mo¿na by³o je uznaæ za sprzeczne (niezgodne)
z zasad¹ chronion¹ art. 30 Konstytucji, musia³yby poni¿aæ jednostkê,
krzywdz¹co j¹ traktowaæ, godziæ w jej status obywatelski, spo³eczny czy
zawodowy, wywo³uj¹c usprawiedliwione okolicznociami intersubiektywne
przewiadczenie, ¿e jednostkê dotknê³a przez takie regulacje prawne niesprawiedliwa, nieuzasadniona krzywda.
Naruszenie prawa do ¿ycia prywatnego nie jest równoznaczne z naruszeniem godnoci. Prawo do ochrony ¿ycia prywatnego, tak jak ka¿da inna
wolnoæ i prawo jednostki, znajduje swoje umocowanie aksjologiczne
w godnoci osoby. Obejmuje ono najwa¿niejsze wartoci, które nie korzystaj¹ z innych, samodzielnych gwarancji na gruncie konstytucyjnym, a które
dotykaj¹ istoty pozycji jednostki w spo³eczeñstwie, jej relacji do innych
osób oraz do w³adzy publicznej. Nie mo¿e byæ traktowane w kategoriach
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absolutnych i równie¿ mo¿e podlegaæ ograniczeniu stosownie do kryteriów okrelonych przez zasadê proporcjonalnoci.
Jawnoæ ¿ycia publicznego w pañstwie demokratycznym wymaga czasem, by o osobach publicznych ujawniaæ informacje, które mog¹ wywo³ywaæ w opinii spo³ecznej negatywne reakcje. Naruszenie dobrego imienia
osoby publicznej, np. przez publikacje prasowe jest jednak niejednokrotnie usprawiedliwione interesem publicznym i ochron¹ demokratycznych
instytucji pañstwa. Nikt nie mo¿e byæ zmuszony do pe³nienia funkcji publicznej. Wynikaj¹ce st¹d ograniczenia i niedogodnoci dla osoby sprawuj¹cej tak¹ funkcjê s¹ wiêc poddawane ocenie w zupe³nie innej p³aszczynie ni¿ problematyka ochrony godnoci cz³owieka (wyroki z: 5 marca
2003 r., K 7/01, 14 lipca 2003 r., SK 42/01).
2. Zasada proporcjonalnoci
Do zasady proporcjonalnoci (art. 31 ust. 3 Konstytucji) Trybuna³ odwo³ywa³ siê we wszystkich rozstrzygniêciach, w których ustawodawca
ogranicza³ konstytucyjne prawa i wolnoci. Zasada ta stanowi podstawow¹ dyrektywê postêpowania organu legislacyjnego przy wszelkich ingerencjach w konstytucyjne prawa i wolnoci. Zdaniem Trybuna³u zarzut
naruszenia zasady proporcjonalnoci mo¿na uznaæ za udowodniony w sytuacji, gdy z punktu widzenia regu³ kultury prawnej i zasad racjonalnoci
ingerencja prawodawcza by³a nadmierna w stosunku do zamierzonych
celów, albo te¿ owe cele pozostawa³y poza legitymowanym w ustroju demokratycznym dopuszczalnym zakresem dzia³ania w³adzy. Stwierdzenie
naruszenia zasady proporcjonalnoci nie mo¿e polegaæ na opowiedzeniu
siê przez TK po jednej ze stron w sporze o zasadnoæ konkretnej regulacji.
Tego rodzaju ocena mo¿e natomiast zostaæ sformu³owana w sytuacji, w której zasady racjonalnoci i standardy kultury prawnej pozwalaj¹ na jednoznaczne uznanie ingerencji prawodawczej za nadmiern¹ (wyrok z 18 lutego 2003 r., K 24/02).
3. Zasada równoci
W 2003 r. Trybuna³ wielokrotnie odnosi³ siê do utrwalonych w orzecznictwie TK regu³, nakazuj¹cych przestrzeganie przez prawodawcê zasady
okrelonej w art. 32 ust. 1 Konstytucji, nakazuj¹cej równe traktowanie
podmiotów w obrêbie danej kategorii, bez zró¿nicowañ zarówno dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych. Zasada równoci ma na gruncie Kon-
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stytucji rangê generalnej zasady dotycz¹cej ca³okszta³tu praw, wolnoci
i obowi¹zków obywatelskich. Wszelkie jej ograniczenia nie wynikaj¹ce
z d¹¿enia do osi¹gniêcia faktycznej równoci pomiêdzy podmiotami charakteruzuj¹cymi siê wspóln¹ cech¹ relewantn¹ by³oby niedopuszczalne.
Cech¹ wspóln¹ decyduj¹c¹ o podobieñstwie danej grupy podmiotów mo¿e
byæ zarówno cecha faktyczna, jak i prawna, a ustalenie jej istnienia dokonuje siê z uwzglêdnieniem treci i celu przepisów, w których zawarta jest
kontrolowana norma. Zasada równoci nie ma bezwzglêdnego charakteru,
a wiêc w pewnych okolicznociach pozwala na ró¿nicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych. Wprowadzone zró¿nicowanie musi mieæ charakter racjonalnie uzasadniony (nie wed³ug dowolnie ustalonego kryterium),
proporcjonalny (waga problemu, któremu ma s³u¿yæ ró¿nicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawaæ w odpowiedniej proporcji do wagi
interesów, które zostan¹ naruszone w wyniku nierównego potraktowania
podmiotów podobnych) oraz musi pozostawaæ w jakim zwi¹zku z normami konstytucyjnymi, uzasadniaj¹cymi odmienne traktowanie podmiotów
podobnych, z poszanowaniem zasady sprawiedliwoci (wyroki z: 6 stycznia
2003 r., K 24/01, 27 stycznia 2003 r., SK 27/02, 19 lutego 2003 r., P 11/02,
5 marca 2003 r., K 7/01, 7 kwietnia 2003 r., P 7/02, 15 kwietnia 2003 r.,
SK 4/02, 14 kwietnia 2003 r., K 34/02, 19 maja 2003 r., K 39/01, 20 maja
2003 r., SK 10/02, 2 czerwca 2003 r., SK 34/01, 10 czerwca 2003 r., K 16/02,
17 grudnia 2003 r., SK 15/02).
Ró¿nicowanie podmiotów podobnych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ojcu
biologicznemu prawo do ustalenia ojcostwa narusza normy okrelone
w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Konstytucyjny nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrêbie okrelonej klasy nie ma charakteru absolutnego, jednak¿e odstêpstwo jest konstytucyjnie dopuszczalne, je¿eli
kryterium przyjête za podstawê ró¿nicowania pozostaje w racjonalnym
zwi¹zku z celem i treci¹ danej regulacji, waga interesu chronionego pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesu naruszonego, a kryterium ró¿nicowania pozostaje w zwi¹zku z wartociami konstytucyjnymi,
które uzasadniaj¹ przyjête przez ustawodawcê ró¿nicowanie. W tej sprawie Trybuna³ nie podzieli³ stanowiska ustawodawcy o niezbêdnoci
wprowadzenia przepisów dyskryminuj¹cych ojca dziecka (wyrok z 7 padziernika 2003 r., K 4/02)
Ka¿da ingerencja w sferê praw i wolnoci musi uwzglêdniaæ granice
zakrelone pojêciem koniecznoci w rozumieniu art. 31 ust. 3 Konstytucji. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e identyczne traktowanie osób bêd¹cych w ró¿nej sytuacji mo¿e byæ uznane za dyskryminuj¹ce, o ile z punktu widzenia
celu, funkcji, treci okrelonej regulacji prawnej wystêpuj¹ cechy ró¿nicu57
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j¹ce poszczególne kategorie podmiotów. W tej p³aszczynie Trybuna³ rozwa¿a³ przepisy ustawy lustracyjnej, okrelaj¹ce obowi¹zek publikacji informacji o pracy lub s³u¿bie w organach bezpieczeñstwa pañstwa. Obowi¹zek publikacji samego faktu pracy, s³u¿by lub wspó³pracy z organami
bezpieczeñstwa pañstwa dotyczy osób poddawanych lustracji, niezale¿nie
od rodzaju czy charakteru sprawowanych funkcji. Formu³a publikacji
w Dzienniku Urzêdowym ma charakter jednolity dla ró¿norodnych stanów prawnych i faktycznych wobec wszystkich kategorii osób, bez wzglêdu
na rodzaj i okres przejawianej przez nie aktywnoci, a wiêc na identycznym potraktowaniu przez ustawodawcê nieto¿samych sytuacji. Dla osób,
które pe³ni³y w organach bezpieczeñstwa np. funkcje pomocnicze, publiczne
ujawnienie formalnego statusu zwi¹zanego z tak¹ funkcj¹ mo¿e mieæ istotne
znaczenie. Ujawnianie publicznie informacji niekompletnej, nie zawieraj¹cej danych, które mog¹ mieæ znaczenie dla danej osoby mo¿e byæ bowiem porównane z niedopuszczalnym ujawnieniem informacji jako takiej
i z tej racji stanowi naruszenie art. 47 Konstytucji. W ocenie Trybuna³u
w przedmiotowej sprawie nast¹pi³o naruszenie art. 32 Konstytucji w zwi¹zku z art. 47 w zakresie, w jakim publikowana w Dzienniku Urzêdowym
informacja nie pozwala na zró¿nicowanie sytuacji poszczególnych osób
podlegaj¹cych procedurze lustracyjnej. Oznacza to nakaz uwzglêdnienia
w publikowanej treci owiadczenia dodatkowej informacji o funkcji i czasie jej pe³nienia w organach bezpieczeñstwa pañstwa (wyrok z 5 marca
2003 r., K 7/01).
4. Zasady odpowiedzialnoci karnej
Konstytucja w art. 42 ust. 1 okrela zasadê wy³¹cznoci ustawy w sferze prawa represyjnego. Oznacza to gwarancjê wy³¹cznoci ustawy w ustanawianiu przepisów karnych, których celem jest poddanie obywatela jakiej formie ukarania czy sankcji. Podstawowe znamiona czynu
zabronionego musz¹ zostaæ okrelone w ustawie w sposób odpowiadaj¹cy
pewnym minimalnym wymogom precyzji, tak aby adresat normy prawnej
móg³ zorientowaæ siê na podstawie samej tylko ustawy, co do zasadniczej
treci ustanowionego zakazu (zasada okrelonoci regulacji z zakresu prawa represyjnego). Konstytucja ustanawia zakaz karania za czyn, który nie
by³ zabroniony pod grob¹ kary przez ustawê obowi¹zuj¹c¹ w chwili jego
pope³nienia. Zakres przedmiotowy stosowania wymienionych gwarancji
wyznacza konstytucyjne pojêcie odpowiedzialnoci karnej. Zakres stosowania art. 42 Konstytucji obejmuje nie tylko odpowiedzialnoæ karn¹ w cis³ym tego s³owa znaczeniu, a wiêc odpowiedzialnoæ za przestêpstwa, ale rów58
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nie¿ inne formy odpowiedzialnoci prawnej zwi¹zane z wymierzaniem kar
wobec jednostki. Przedstawione zasady konstytucyjne obejmuj¹ ró¿ne dziedziny prawa represyjnego, w tym m.in. prawo wykroczeñ (wyrok z 26 listopada 2003 r., SK 22/02).
Obowi¹zkiem ustawodawcy jest okrelenie znamion czynu zabronionego (czyn zabroniony, rodzaj oraz wysokoæ kar i zasady ich wymierzania), natomiast dopuszczone jest ich sprecyzowanie przez akty podustawowe. Nie nale¿y, zdaniem Trybuna³u, interpretowaæ art. 42 ust. 1
Konstytucji w taki sposób, który pojêcie ustawy rozszerza na wszystkie
rozporz¹dzenia wydane zgodnie z art. 92 Konstytucji. Dopuszczalne jest
doprecyzowanie w aktach wykonawczych wydanych w zgodzie z art. 92
Konstytucji, okrelonych w ustawie: podmiotu, znamion przedmiotowych
przestêpstwa oraz kary. Rola aktu podustawowego polega w tym przypadku na dookreleniu pewnych elementów czynu zabronionego, który zabroniony zosta³ przez ustawodawcê. Zw³aszcza w odniesieniu do przestêpstw
przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu czy przeciwko interesom fiskalnym pañstwa konstrukcja ustawy karnej, która by ca³kowicie wyklucza³a potrzebê odwo³ania siê do rozporz¹dzeñ reguluj¹cych okrelon¹ sferê dzia³alnoci, by³aby trudna do sprecyzowania (wyrok z 8 lipca 2003 r.,
P 10/02).
5. Prawo do s¹du
W 2003 r. szereg wypowiedzi Trybuna³u dotyczy³o prawa do s¹du.
W wietle orzecznictwa Trybuna³u prawo do s¹du obejmuje w szczególnoci prawo dostêpu do s¹du, polegaj¹ce na mo¿liwoci uruchomienia postêpowania przed s¹dem, prawo do odpowiedniego ukszta³towania procedury s¹dowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwoci i jawnoci, oraz prawo
uzyskania wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia sprawy przez s¹d, a tak¿e prawo do
wznowienia postêpowania. Zakres prawa do s¹du ujêty jest szeroko i obejmuje wszelkie sytuacje, w których pojawia siê koniecznoæ rozstrzygania
o prawach danego podmiotu, a jednoczenie natura tych stosunków prawnych wyklucza arbitralnoæ rozstrzygania o sytuacji prawnej podmiotu przez
drug¹ stronê tego stosunku (np. spory na tle podleg³oci s³u¿bowej) z uwagi na treæ art. 77 ust. 2 Konstytucji, który wy³¹cza mo¿liwoæ zamykania
przez ustawê drogi s¹dowej w zakresie dochodzenia przez jednostkê jej
konstytucyjnych wolnoci lub praw.
Postêpowanie s¹dowe musi odpowiadaæ wymogom sprawiedliwej procedury, zapewniaj¹cej stronom uprawnienia procesowe polegaj¹ce na zapewnieniu jednostce prawa do wys³uchania oraz realnej mo¿liwoci przed59
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stawienia swoich racji i zobowi¹zania s¹du do ich rozwa¿enia. Sprawiedliwoæ proceduralna w postêpowaniu cywilnym nie jest urzeczywistniana w identyczny sposób, jak w postêpowaniu s¹dowo-administracyjnym
lub karnym. Spory cywilnoprawne, powstaj¹ce na tle stosunków prawnych opartych na zasadzie równorzêdnoci, powinny byæ rozpatrywane
w postêpowaniu s¹dowym opartym na zasadzie równoci stron.
Zgodnie z art. 176 ust. 2 Konstytucji ustrój i w³aciwoæ s¹dów oraz
postêpowanie przed s¹dami okrelaj¹ ustawy. Regulacja postêpowania s¹dowego musi spe³niaæ wymóg okrelonoci, co oznacza obowi¹zek formu³owania przepisów odpowiadaj¹cych kryteriom minimalnej zrozumia³oci i precyzji jêzykowej oraz zapewniaæ wystarczaj¹cy stopieñ zwi¹zania
decyzji organów pañstwowych. Ustawy reguluj¹ce postêpowanie s¹dowe
musz¹ w szczególnoci w sposób precyzyjny normowaæ prawa stron, zaskar¿anie orzeczeñ s¹dowych oraz musz¹ one byæ tak zredagowane, aby
jednostka mog³a przewidzieæ konsekwencje swoich postêpowañ, a tak¿e
przewidzieæ decyzje organów pañstwowych. Postêpowanie przed s¹dem
powinno zostaæ tak ukszta³towane, aby strony mog³y bez zbêdnej zw³oki
uzyskaæ rozstrzygniêcie, które podlega wykonaniu. Prawo do s¹du obejmuje ponadto efektywne wykonanie orzeczenia w rozs¹dnym terminie.
Prawo do s¹du zak³ada stabilnoæ i trwa³oæ orzeczeñ s¹dowych, zgodnie
z zasad¹ gwarantuj¹c¹ pewnoæ i bezpieczeñstwo obrotu prawnego.
Istotne z punktu widzenia prawa do s¹du jest szerokie pojêcie sprawy,
o którym mowa w art. 45 Konstytucji. Pozwala to na stwierdzenie, ¿e ochron¹ prawa do s¹du jest objêty poszkodowany przestêpstwem. Zarówno w polskim systemie prawnym, jak i w art. 6 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, standard prawa do s¹du realizowanego
w postêpowaniu karnym nie jest identyczny dla sprawcy i dla pokrzywdzonego jego czynem. Prawo do s¹du pokrzywdzonego nie wyczerpuje siê
w ramach postêpowania w sprawie karnej, jakkolwiek i sprawcy, i poszkodowanemu s³u¿y prawo do wymiaru sprawiedliwoci przez s¹d. Poszkodowany bowiem mo¿e realizowaæ swe prawo do s¹du tak¿e w postêpowaniu przed s¹dem cywilnym. W dotychczasowym orzecznictwie TK
rozró¿niono sytuacje, gdy s¹d wykonuje czynnoci zwi¹zane ze sprawowaniem funkcji wymiaru sprawiedliwoci i gdy np. sprawuje kontrolê nad
czynnociami postêpowania przygotowawczego. Konstytucyjnoæ rozwi¹zañ przepisów normuj¹cych tego rodzaju kontrolê podlega jedynie ocenie
z punktu widzenia art. 45, 77 ust. 2 i 78 Konstytucji, a nie za z art. 175
i 176. W art. 45 ust. 1 Konstytucji prawo do s¹du obejmuje prawo do s¹dowego wymiaru sprawiedliwoci, a wiêc merytorycznego rozstrzygniêcia w zakresie praw jednostki oraz prawo do s¹dowej kontroli aktów go60
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dz¹cych w konstytucyjnie gwarantowane wolnoci jednostki. Artyku³ 176
Konstytucji, wymagaj¹cy dwuinstancyjnoci postêpowania odnosi siê tylko do prawa do merytorycznego rozstrzygniêcia sprawy przez s¹dy, a nie
do sytuacji, gdy s¹dy dzia³aj¹ jako organ kontroli innych aktów w³adzy
publicznej rozstrzygaj¹cych sprawy jednostek po to, aby ustrzec je przed
arbitralnoci¹ w³adzy (wyrok z 12 maja 2003 r., SK 38/02).
W ramach postêpowania hybrydowego procedura postêpowania przed
organami administracji publicznej oraz procedura s¹dowa musz¹ byæ
ukszta³towane w sposób stanowi¹cy zintegrowan¹ ca³oæ. Procedura s¹dowa musi byæ w odpowiedni sposób zwi¹zana z procedur¹ uprzednio zastosowan¹ w tej samej sprawie przez organ administracji publicznej. Potrzebne s¹ szczególne regulacje dokonuj¹ce odpowiednich modyfikacji
w procedurze cywilnej, któr¹ pos³uguje siê s¹d ochrony konkurencji i konsumentów. Dlatego i w zakresie zwrotu kosztów postêpowania przed s¹dem ochrony konkurencji i konsumentów nie powinny byæ mechanicznie
przyjête zasady z art. 98 i nastêpnych k.p.c., a opracowana odrêbna regulacja, dostosowana do charakteru ca³ego rozpatrywanego postêpowania
hybrydowego oraz zgodnie z prawem do sprawiedliwej procedury s¹dowej. Ka¿de postêpowanie powinno tworzyæ jednolity ci¹g stadiów pozostaj¹cych ze sob¹ w cis³ym zwi¹zku przyczynowym.
W postêpowaniu hybrydowym sprawa jest na pocz¹tku rozpatrywana
przez organ administracji publicznej, a w wyniku odwo³ania jest rozpatrywana przez s¹d. W tej sytuacji procedura s¹dowa musi byæ wiêc w jaki
sposób zwi¹zana z procedur¹ uprzednio zastosowan¹ w tej samej sprawie
przez organ administracji publicznej. Potrzebne s¹ szczególne regulacje
dokonuj¹ce odpowiednich modyfikacji w procedurze cywilnej, któr¹ pos³uguje siê s¹d ochrony konkurencji i konsumentów.
W postêpowaniu administracyjnym koszty obejmuj¹ wydatki ponoszone
przez organ prowadz¹cy postêpowanie, strony i innych uczestników postêpowania, w zwi¹zku z jego przebiegiem. S¹dowe postêpowanie cywilne z zasady toczy siê na wniosek uprawnionego podmiotu, natomiast postêpowanie administracyjne mo¿e toczyæ siê zarówno na skutek wszczêcia
go na wniosek strony, jak i z urzêdu. Koszty postêpowania zasadniczo obci¹¿aj¹ organ, gdy postêpowanie toczy siê z urzêdu. Koszty przenoszone
s¹ tu na stronê tylko w okrelonych sytuacjach, gdy potrzeba ich poniesienia jest zwi¹zana z okrelonymi czynnociami. Nie obowi¹zuje wiêc generalna zasada, ¿e organ mo¿e kosztami postêpowania wszczêtego z urzêdu obci¹¿aæ stronê uznaj¹c, ¿e zosta³y one poniesione w jej interesie.
Ustawowym obowi¹zkiem organu jest obowi¹zek dochodzenia prawdy
obiektywnej. Strona ponosi koszty, które wynik³y z jej winy oraz takie,
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które zosta³y poniesione w jej interesie lub na jej ¿¹danie, a nie wynikaj¹
z ustawowego obowi¹zku organów prowadz¹cych postêpowanie. W postêpowaniach administracyjnych wszczynanych na wniosek strony, jej obowi¹zkiem jest uprzednie wniesienie wymaganej op³aty.
W postêpowaniu przed Prezesem Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów specjalne przepisy reguluj¹ problematykê kosztów tego postêpowania.
W poszukiwaniu regu³, na których powinien opieraæ siê zwrot kosztów w postêpowaniu s¹dowym, tocz¹cym siê w wyniku odwo³ania od decyzji, mamy z jednej strony regu³y zwrotu kosztów w postêpowaniu administracyjnym, a z drugiej regu³y zwrotu kosztów w postêpowaniu cywilnym
rozbitym jeszcze na odmienne zasady w postêpowaniu procesowym i nieprocesowym.
Oceniaj¹c istniej¹ce rozwi¹zania w zakresie zwrotu kosztów postêpowania Trybuna³ wskaza³, ¿e nowe uregulowanie instytucji zwrotu kosztów
postêpowania przed s¹dem ochrony konkurencji i konsumentów powinno
z jednej strony uwzglêdniaæ mo¿liwoæ realizacji przez wnosz¹cego odwo³anie jego prawa do s¹du (w celu zakwestionowania decyzji uwa¿anych
za sprzeczne z prawem), z drugiej  umo¿liwiaæ organowi publicznemu
(maj¹cemu chroniæ konkurencjê i konsumentów) sprawne wykonywanie
jego ustawowych obowi¹zków w ramach jego mo¿liwoci finansowych
(wyrok z 2 lipca 2003 r., K 25/01).
Prawo do s¹du nie ma jednak charakteru absolutnego. Realizacja innych wartoci i norm konstytucyjnych mo¿e wymagaæ wzruszenia prawomocnych orzeczeñ s¹dowych. W wyj¹tkowych i cile okrelonych sytuacjach ra¿¹cych naruszeñ prawa nale¿y, w konsekwencji, dopuciæ
mo¿liwoæ odstêpstwa od zasady trwa³oci orzeczeñ s¹dowych.
Realizacja prawa do s¹du nie mo¿e doznawaæ takich ograniczeñ, które
narusza³yby sam¹ istotê tego prawa, np. przez wy³¹czenie drogi s¹dowej,
co jest zabronione przez art. 77 ust. 2 Konstytucji, ale równie¿ przez takie
ukszta³towanie wymagañ proceduralnych, które czyni¹ uruchomienie postêpowania nadmiernie utrudnionym. Unormowania dotycz¹ce kosztów
postêpowania (w tym ich wysokoci, zasad ich ponoszenia przez strony
oraz odstêpstw od tych zasad itp.) s¹ cile zwi¹zane z realizacj¹ konstytucyjnych regu³ porz¹dku prawnego, które gwarantuj¹ skuteczn¹ ochronê
praw jednostek przez dostêp do s¹du. Jest to ingerencja w istotê prawa do
s¹du, gdy¿ obarczenie strony odwo³uj¹cej siê od decyzji obowi¹zkiem
poniesienia kosztów postêpowania, które ma s³u¿yæ ochronie jej praw, bez
wzglêdu na wynik tego postêpowania, mo¿e w praktyce prowadziæ do zaniechania korzystania z tego rodka prawnego, nawet wtedy, gdy decyzja
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w oczywisty sposób godzi w obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny (wyroki z:
19 lutego 2003 r., P 11/02, 24 lutego 2003 r., K 28/02, 5 marca 2003 r.,
K 7/01, 11 marca 2003 r., SK 8/02, 12 maja 2003 r., SK 38/02, 2 lipca
2003 r., K 25/01, 9 czerwca 2003 r., SK 5/03, 28 stycznia 2003 r., SK
37/01, 7 padziernika 2003 r., K 4/02, 4 listopada 2003 r., SK 30/02,
16 grudnia 2003 r., SK 15/02).
Obowi¹zek sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy wyra¿ony w art. 45
Konstytucji odnosi siê tak¿e do procedury stosowanej przez s¹d. Wymóg
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy nie odnosi siê natomiast do samej
treci rozstrzygniêcia. Z art. 45 Konstytucji nie mo¿na wyprowadzaæ ogólnego prawa podmiotowego do uzyskania orzeczenia s¹dowego o treci
zgodnej z zasadami sprawiedliwoci. Treæ orzeczeñ s¹dowych jest zdeterminowana przez normy prawa materialnego (wyrok z 10 czerwca 2003 r.,
SK 37/02).
Trybuna³ wielokrotnie wyra¿a³ stanowisko, ¿e prawo do s¹du nie jest
bezwzglêdne i absolutne, niepodlegaj¹ce jakimkolwiek ograniczeniom
i w konsekwencji, stwarza³oby uprawnionemu nieograniczon¹ mo¿liwoæ
ochrony swych praw na drodze s¹dowej. Ograniczenie prawa do s¹du mo¿e
byæ konieczne ze wzglêdu na inne wartoci powszechnie szanowane w pañstwie prawnym, jak w szczególnoci bezpieczeñstwo prawne, zasada legalizmu czy inne wartoci konstytucyjne (wyroki z: 7 padziernika 2003 r.,
K 4/02, 4 listopada 2003 r., SK 30/02).
Prawo do odszkodowania
Trybuna³ odniós³ siê równie¿ do zasady okrelonej w art. 77 ust. 1
Konstytucji dotycz¹cej odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone przez
w³adzê publiczn¹. Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza przewidziana
w art. 77 ust. 1 Konstytucji zwi¹zana jest z dzia³alnoci¹ ka¿dego organu
w³adzy publicznej i nie jest uzale¿niona od tego, czy dzia³anie organu jest
zawinione. Ustawodawca zwyk³y nie mo¿e ograniczaæ materialnoprawnego zakresu konstytucyjnego prawa do odszkodowania z art. 77 ust. 1
Konstytucji. Prawo do odszkodowania nie mo¿e byæ rozwa¿ane wy³¹cznie
w jego formalnoprawnym wymiarze, ale musi zawieraæ stosowne materialnoprawne gwarancje jego realizacji. Oznacza to, ¿e ustawodawca winien nie tylko zapewniæ poszkodowanemu odpowiednie procedury umo¿liwiaj¹ce dochodzenie przed niezale¿nym, bezstronnym i niezawis³ym
s¹dem praw i wolnoci oraz zgodnego z wymogami sprawiedliwoci i jawnoci ukszta³towania tych procedur, ale nadto musi zagwarantowaæ prawo
do wyroku s¹dowego, a wiêc prawo do uzyskania wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia
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jego sprawy przez s¹d. Gwarancja prawa do s¹du, której dotyczy ust. 2
art. 77 Konstytucji, w zakresie sprawy o wynagrodzenie szkody w rozumieniu ust. 1 art. 77 Konstytucji, musi byæ rozpoznawana na tle stworzonych poszkodowanemu mo¿liwoci poddania ocenie s¹du wszystkich
materialnoprawnych przes³anek regulacji ustawowej, która okrela zakres
prawa do odszkodowania (wyrok z 7 padziernika 2003 r., K 4/02).
Art. 77 ust. 1 Konstytucji nie wskazuje wyczerpuj¹co ani jaka szkoda
ma podlegaæ naprawieniu, nie rozstrzyga, co decyduje o wymaganej przes³ance bezprawnoci, ani nie wspomina o drodze realizacji uprawnienia
odszkodowawczego. Te kwestie musz¹ byæ subsydiarnie uregulowane
w ustawach zwyk³ych. Kreuje natomiast prawo konstytucyjne podmiotowe po stronie osoby, której bezprawne dzia³anie w³adzy publicznej wyrz¹dzi³o szkodê. Szkodê wywo³aæ mo¿e zarówno bezprawie konstytucyjne
(naruszenie praw i wolnoci jednostki normowane w Konstytucji) le¿¹ce
u róde³ szkody, jak i naruszenie prawa przez w³adzê publiczn¹ (i wyrz¹dzenie w ten sposób szkody) wi¹zane z innymi postaciami wadliwoci. Bezprawne dzia³anie w³adzy publicznej mo¿e bowiem przybieraæ ró¿ne postacie. W przypadku zachowania funkcjonariusza pañstwowego przy
wykonywaniu powierzonych mu czynnoci problem odpowiedzialnoci
(tak¿e i pojêcia bezprawia) reguluje art. 417 k.c. Szczególn¹ postaæ bezprawnego zachowania w³adzy publicznej przewidziano w art. 160 § 1 k.p.a.
i art. 260 ordynacji podatkowej. Nie wyczerpuje to jednak bynajmniej
wszystkich form bezprawnego dzia³ania w³adzy pañstwowej.
Zanim nast¹pi³a konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do odszkodowania w art. 77 ust. 1 Konstytucji wszystkie przypadki regulowane by³y
na poziomie ustawy zwyk³ej (k.c., k.p.a., a póniej ordynacja podatkowa).
Od momentu wprowadzenia na szczebel Konstytucji zasady konstytucyjnego prawa do naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez bezprawne zachowania w³adzy publicznej system stanów faktycznych przewiduj¹cych reparacjê na wypadek szkody wyrz¹dzonej bezprawnie przez w³adzê
publiczn¹ uleg³ radykalnej zmianie. Dat¹ graniczn¹ jest 17 padziernika
1997 r. Pojawienie siê tej zasady w art. 77 ust. 1 Konstytucji wprowadzi³o
gwarancjê, ¿e ekonomiczny skutek b³êdów czy pomy³ek nie bêdzie obci¹¿a³ poszkodowanego. Nale¿y to rozumieæ nie tylko jako wzmocnienie
ochrony praw maj¹tkowych (art. 64 Konstytucji), ale tak¿e jako gwarancjê, ¿e aparat w³adzy publicznej, d¹¿¹c do eliminacji niepo¿¹danych skutków odszkodowawczych, doprowadzi do urealnienia zasady dzia³alnoci
opartej na prawie i w granicach prawa, zgodnie z art. 7 Konstytucji. Z tego punktu widzenia art. 77 Konstytucji jest nie tylko ród³em prawa pod-
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miotowego dla poszkodowanego, ale zawiera w sobie jednoczenie instytucjonaln¹ gwarancjê dla zasady praworz¹dnoci.
Okrelone w art. 77 ust. 1 Konstytucji prawo podmiotowe wi¹¿e siê
z bezprawnym wyrz¹dzeniem szkody przez w³adzê publiczn¹, bez bli¿szego sprecyzowania form, w jakich to nastêpuje, co oznacza, ¿e wszystkie regulacje dotycz¹ce sprawowania tej w³adzy s¹ objête tym prawem.
Dotyczy to tak¿e zachowañ opisanych w art. 160 § 1 k.p.a. i 260 § 1 ordynacji podatkowej. Konstytucyjny mechanizm naprawiania szkód wyrz¹dzonych obejmuje zasadê pe³nego odszkodowania dla sytuacji, gdzie przed
17 padziernika 1997 r. ród³o szkody by³o okrelone w art. 417 i 418 k.c.,
art. 160 § 1 k.p.a. i 260 § 1 ordynacji podatkowej.
Zasada okrelona w art. 77 ust. 1 Konstytucji, podobnie jak w art. 45
ust. 1 Konstytucji nie jest prawem absolutnym. Art. 77 ust. 1 Konstytucji
pos³uguje siê formu³¹ ogóln¹ i niedookrelon¹. Nie wyklucza mo¿liwoci
ograniczenia odszkodowania w ramach przysz³ych regulacji zwi¹zanych
z odpowiedzialnoci¹ w³adzy publicznej. Regulacje te musz¹ jednak podlegaæ ocenie z punktu widzenia zachowania przez ustawodawcê proporcjonalnoci (art. 31 ust. 3 Konstytucji) i racjonalnoci (wyrok z 23 wrzenia 2003 r., K 20/02).
W ocenie Trybuna³u prawo do wynagrodzenia za szkody z art. 77 ust. 1
Konstytucji nie ma zastosowania do osób represjonowanych przez organy
radzieckie. By³oby to nieuprawnione rozszerzenie odpowiedzialnoci pañstwa za dzia³ania jego organów. Zdaniem Trybuna³u nawet ca³kowite pominiêcie w ustawie osób represjonowanych przez w³adze radzieckie nie
mog³oby byæ oceniane jako sprzeczne z porz¹dkiem konstytucyjnym (wyrok z 18 listopada 2003 r., P 6/03).
Przepisy kodeksu postêpowania cywilnego
W 2003 r. Trybuna³ wyda³ 9 wyroków, w których przedmiotem rozstrzygniêcia by³y przepisy k.p.c. Na uwagê zas³uguje rozstrzygniêcie w wyroku z 19 lutego 2003 r., P 11/02, w którym Trybuna³ uzna³ niekonstytucyjnoæ § 2 art. 3934 k.p.c. daj¹cego Rzecznikowi Praw Obywatelskich
prawo do wniesienia kasacji w terminie 6 miesiêcy od dnia dorêczenia orzeczenia stronie. Trybuna³, wywa¿aj¹c racje przemawiaj¹ce z jednej strony
za koniecznoci¹ utrzymania w systemie prawnym instrumentu pozwalaj¹cego na skuteczn¹ ochronê praw i wolnoci gwarantowanych w Konstytucji, a z drugiej strony racje przemawiaj¹ce za potrzeb¹ pewnych i jednoznacznych regulacji w zakresie ustalenia chwili uprawomocnienia siê
orzeczenia s¹dowego, uzna³, ¿e kwestia ustalenia chwili uprawomocnie65
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nia siê orzeczenia s¹dowego musi zostaæ uregulowana w sposób niepozostawiaj¹cy w¹tpliwoci interpretacyjnych. W lad za wyrokiem Trybuna³
wyda³ postanowienie sygnalizacyjne (postanowienie z 12 marca 2003 r.,
S 1/03), w którym zasygnalizowa³ niezbêdnoæ dzia³añ ustawodawczych
zmierzaj¹cych do usuniêcia luki prawnej dotycz¹cej braku systemowego
uregulowania rodków zaskar¿enia w sprawach cywilnych naruszaj¹cych
konstytucyjne wolnoci i prawa. W wyroku z 20 maja 2003 r., SK 10/02,
wydanym na tle stanu faktycznego, w którym skar¿¹cy nie móg³ uzyskaæ
wznowienia postêpowania zakoñczonego prawomocnym postanowieniem
o odrzuceniu pozwu, mimo uzyskania korzystnego dla siebie wyroku TK
(SK 12/99), Trybuna³ orzekaj¹c o zgodnoci z Konstytucj¹ art. 399
i art. 4011 § 1 k.p.c. wskaza³, ¿e wznowienie postêpowania nie by³o konieczne, poniewa¿ skar¿¹cy móg³ ponownie wyst¹piæ z powództwem cywilnym. W wyroku z 9 czerwca 2003 r., SK 5/03 Trybuna³ uzna³ niekonstytucyjnoæ art. 401 1 § 1 k.p.c. w zakresie dotycz¹cym wyroków
uprawomocniaj¹cych siê z moc¹ wsteczn¹ wskutek odmowy przyjêcia lub
odrzucenia kasacji. Trybuna³ wskaza³ tu na potrzebê siêgania do innych
przepisów i instrumentów proceduralnych, bêd¹cych w dyspozycji organów, które po wydaniu orzeczenia przez TK maj¹ orzekaæ o konsekwencjach tego orzeczenia na podstawie nowego stanu prawnego. W wyroku
z 2 lipca 2003 r., K 25/01 Trybuna³, orzekaj¹c o niekonstytucyjnoci art. 47954,
47965 i 47976 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduj¹ zwrotu kosztów postêpowania, zwróci³ uwagê na potrzebê nowej regulacji zwolnienia od kosztów s¹dowych (bez uszczerbku dla strony wygrywaj¹cej sprawê) obejmuj¹cej specyfikê postêpowañ s¹dowych uruchamianych w wyniku odwo³añ od
decyzji Prezesów Urzêdów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Transportu Kolejowego. W wyroku z 28 stycznia 2003 r., SK 37/01 Trybuna³ uzna³ niezgodnoæ
art. 5 ust. 2 ustawy z 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy
o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach
s¹dowych i egzekucji (w zwi¹zku z art. 393 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 lipca 2000 r.) w zakresie, w jakim nie przewiduje szczególnej
regulacji dotycz¹cej przyjêcia do rozpoznania kasacji z³o¿onych przed 1 lipca 2000 r. od wyroków S¹du Antymonopolowego. Ustawodawca nie przewidzia³ w postêpowaniu antymonopolowym mo¿liwoci uzupe³nienia kasacji sanuj¹cego w ramach przeds¹du wady, których strona nie mog³a
przewidzieæ w momencie z³o¿enia kasacji pod rz¹dem dawnych przepisów.
Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e specyficzna funkcja procesowa kasacji, jako
jedynego rodka zaskar¿enia w postêpowaniu antymonopolowym, nie po66

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2003 r.

winna byæ pominiêta przy kszta³towaniu regu³ intertemporalnych, odnosz¹cych siê do rozpoznania kasacji oraz do unormowañ przeds¹du w postêpowaniu antymonopolowym. W wyroku z 9 czerwca 2003 r., SK 12/03 niekonstytucyjnoæ wskazanego wy¿ej przepisu orzeczono w zakresie, w jakim
nie przewiduje regulacji przejciowej dotycz¹cej przyjêcia do rozpoznania
kasacji z³o¿onych przed 1 lipca 2000 r.
6. Prawo do prywatnoci
Prawo do ochrony prawnej ¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ¿yciu okrelone w art. 47
Konstytucji by³o podstaw¹ kontroli w sprawie odnosz¹cej siê do obowi¹zku publikowania tzw. owiadczeñ lustracyjnych przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne. Wynikaj¹ce z ustawy z 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu
pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi
w latach 1944-1990 osób pe³ni¹cych funkcje publiczne ograniczenie prawa do prywatnoci spe³nia okrelon¹ w art. 31 ust. 3 Konstytucji przes³ankê koniecznoci w demokratycznym pañstwie prawa dla jego bezpieczeñstwa. Ponadto ka¿dy, kto decyduje siê na pe³nienie funkcji publicznej, ma
wiadomoæ nastêpstw tego faktu w postaci upublicznienia pewnego zakresu informacji nale¿¹cych do sfery prywatnoci. Podejmuj¹c samodzieln¹ i wiadom¹ decyzjê powinien uwzglêdniæ pozytywne i negatywne konsekwencje, wkalkulowuj¹c okrelone ograniczenia oraz dyskomfort
zwi¹zany z ingerencj¹ w ¿ycie prywatne.
W odniesieniu do osób, które musz¹ ujawniæ te powi¹zania, nawet jeli mo¿liwe by³oby ustalenie, ¿e nie mia³y one nic wspólnego z istot¹ funkcji
aparatu bezpieczeñstwa, Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, ¿e dla zachowania przyjêtej przez ustawodawcê koncepcji lustracji jako szczególnej procedury
nienakierowanej na odpowiedzialnoæ osób lustrowanych, konieczne jest
objêcie zakresem obowi¹zku ujawnienia informacji o przesz³oci wszystkich funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeñstwa, a wiêc oparcie siê na kryterium formalnym i maksymalnie zobiektywizowanym. Inna
koncepcja przeczy³aby roli, jak¹ mechanizmy lustracyjne powinny spe³niaæ wed³ug pierwotnie przyjêtego za³o¿enia. Na podstawie kryteriów
z art. 31 ust. 3 Konstytucji ingerencja jest konieczna w demokratycznym
pañstwie dla ochrony jego bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, a ograniczenia prawa do prywatnoci nie naruszaj¹ istoty tego prawa. Zdaniem
Trybuna³u, ujawnienie informacji osobowych z przesz³oci dotyczy cile
okrelonego zakresu zdarzeñ, które mia³y miejsce w pewnym, wyranie
wskazanym w ustawie, okresie historycznym. Obowi¹zek ujawnienia tych
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informacji dotyczy wy³¹cznie osób wykonuj¹cych lub kandyduj¹cych na
funkcje publiczne, a wartoci zwi¹zane z jawnoci¹ ¿ycia publicznego oraz
ochron¹ dóbr osobistych funkcjonariuszy publicznych prowadz¹ do znacznie wê¿szego zakrelenia granicy chronionej prawnie prywatnoci ni¿ w stosunku do wszystkich innych podmiotów. Ingerencja w prywatnoæ wyst¹pi o tyle tylko, o ile osoby te zdecyduj¹ siê na pe³nienie funkcji publicznych
(wyrok z 5 marca 2003 r., K 7/01, 17 grudnia 2003 r., SK 15/02).
7. Prawo dostêpu do informacji
Art. 51 ust. 3 Konstytucji formu³uje prawo podmiotowe do dostêpu do
urzêdowych dokumentów dotycz¹cych zainteresowanego, ujête jako prawo o nieabsolutnym charakterze, którego ograniczenie mo¿e ustanawiaæ
ustawa. Mo¿liwoæ ograniczenia jawnoci zawarta w art. 77 ustawy
o cudzoziemcach ma za sob¹ z pewnoci¹ wa¿ne racje, gdy idzie o zasadniczy cel postêpowañ realizowanych w ustawie o cudzoziemcach. Jednakowo¿ w sytuacji, gdy utajnienie odnosi siê do motywów decyzji w tym
fragmencie jej uzasadnienia, gdzie mówi ona o polskim pochodzeniu cudzoziemca, nastêpuje ograniczenie nieproporcjonalne. Zainteresowany nie
ma bowiem ¿adnych szans poznania stanowiska co do oceny swego pochodzenia. To, co w ramach ogólnego postêpowania dotycz¹cego cudzoziemców, z uwagi na przedmiot tego postêpowania, mo¿e byæ objête ograniczeniem informacyjnym, odniesione do stwierdzania polskiego pochodzenia
cudzoziemca, staje siê ograniczeniem nieproporcjonalnym, a nawet sprzecznym z istot¹ i celem wykorzystania ustawy o cudzoziemcach jako ustawy w rozumieniu art. 52 ust. 5 Konstytucji. Ograniczenie prawa do informacji przez utajnienie uzasadnienia nie mo¿e bowiem byæ tak ujête, aby
prowadzi³o do niemo¿liwoci uzyskania informacji o skutkach postêpowania
maj¹cego umo¿liwiæ skorzystanie z konstytucyjnego prawa podmiotowego.
Taki za efekt mia³oby zaaprobowanie mo¿liwoci utajnienia motywów decyzji w zakresie, w jakim zajmuje siê ona stwierdzaniem polskiego pochodzenia, niezbêdnego do zastosowania art. 52 ust. 5 Konstytucji (wyrok z 13
maja 2003 r., SK 21/02).
8. Wolnoæ poruszania siê i pobytu na terytorium RP
Gwarancje konstytucyjne zapewniaj¹ce ka¿demu mo¿liwoæ swobodnego opuszczenia terytorium RP (art. 52 ust. 2 Konstytucji) oraz zapewnienie mo¿liwoci osiedlenia siê na terytorium RP osobie, której pochodzenie polskie zosta³o stwierdzone zgodnie z ustaw¹ (art. 52 ust. 5
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Konstytucji) by³y po raz pierwszy od wejcia w ¿ycie Konstytucji przedmiotem rozstrzygniêæ Trybuna³u.
Prawo do swobodnego opuszczenia terytorium RP gwarantuje art. 52
ust. 2 Konstytucji, a art. 12 ust. 2 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych jako zasadê przyjmuje, ¿e ka¿dy cz³owiek ma prawo
opuciæ jakikolwiek kraj, w³¹czaj¹c w to swój w³asny. Prawo to, podobnie
jak i inne prawa i wolnoci, nie ma charakteru absolutnego, co oznacza, ¿e
wolnoæ swobodnego opuszczenia terytorium RP mo¿e podlegaæ ograniczeniom. Jednak¿e musz¹ one byæ okrelone w ustawach, co wynika wyranie
nie tylko z treci art. 52 ust. 3 Konstytucji, ale i art. 31 ust. 3. Oznacza to, ¿e
musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie przes³anki stanowienia ewentualnych ograniczeñ wy³¹cznie w ustawie i tylko, gdy s¹ konieczne ze wzglêdu na istotne
interesy pañstwa. Ograniczenia te nie mog¹ tak¿e pozostawaæ w sprzecznoci z innymi prawami obywatelskimi (wyrok z 3 czerwca 2003 r., K 43/02).
Prawo osoby, której polskie pochodzenie zosta³o stwierdzone zgodnie
z ustaw¹, do osiedlenia siê na terytorium RP na sta³e, gwarantuje Konstytucja w art. 52 ust. 5. Prawo to nale¿y rozumieæ jako konstytucyjne uprawnienie przys³uguj¹ce jednostce i rodz¹ce po jej stronie uprawnienie wobec
w³adz pañstwa polskiego. Umiejscowienie tego przepisu po artykule obejmuj¹cym wolnoæ poruszania siê po terytorium Polski i prawo wyboru
miejsca zamieszkania i pobytu oraz prawo swobodnego opuszczenia terytorium RP, a tak¿e zakaz wydalania obywateli polskich, oznacza, ¿e nie
mo¿e byæ ograniczone, natomiast Konstytucja zobowi¹zuje ustawodawcê
do okrelenia procedury stwierdzania polskiego pochodzenia.
Element polskiego pochodzenia mo¿e, ale nie musi, wystêpowaæ w ramach postêpowania o zezwolenie na pobyt sta³y lub innej legalizacji pobytu
w Polsce (ustawa o cudzoziemcach) i w ramach postêpowania o uzyskanie
polskiego obywatelstwa (ustawa o obywatelstwie). W ramach postêpowania administracyjnego cudzoziemiec ubiegaj¹cy siê o uzyskanie statusu przewidzianego przez te ustawy nie ubiega siê bezporednio o stwierdzenie polskiego pochodzenia. Stwierdzenie polskiego pochodzenia nie jest celem tych
postêpowañ, ani nawet przes³ank¹ osi¹gniêcia ich zasadniczego celu. Czynnik polskiego pochodzenia jest tu ujmowany tylko jako jedna z okolicznoci
faktycznych sprawy i podlega ocenie organu administracji w ramach przepisów procedury. Poniewa¿ okolicznoæ ta nie jest g³ównym przedmiotem
rozstrzygniêcia, stanowisko organu administracji nie jest ujête w sentencji
decyzji, lecz co najwy¿ej w jej uzasadnieniu.
Wprawdzie art. 52 ust. 5 Konstytucji odwo³uje siê do przepisów ustawy stwierdzaj¹cej pochodzenie polskie, jednak ustawa taka siê nie ukaza³a, a wiêc by³oby to odes³aniem donik¹d. Natomiast faktem jest, ¿e ist69
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nieje tylko porednia mo¿liwoæ stwierdzania polskiego pochodzenia, w ramach postêpowania dostêpnego dla wszystkich cudzoziemców, nie tylko
deklaruj¹cych polskie pochodzenie. Specjalny tryb postêpowania dotyczy
za tylko osób, wobec których stosuje siê zakres podmiotowy ustawy o repatriacji. Porednioæ stwierdzania polskiego pochodzenia oznacza tu, ¿e
stwierdzenia wymaganej przes³anki prawa konstytucyjnego dokonuje siê
w ramach postêpowañ czemu innemu s³u¿¹cych i maj¹cych inny przedmiot, niejako przy okazji innych ustaleñ, a wynik stwierdzenia jest podany w motywach decyzji dotycz¹cej innej kwestii. Tego rodzaju sytuacja
mo¿e byæ ród³em trudnoci w realizacji prawa z art. 52 ust. 5 Konstytucji. Wniosek cudzoziemca o skorzystanie z prawa wyra¿onego w art. 52
ust. 5 Konstytucji nie bêdzie zatem prowadzony przez organy administracji jako wniosek o skorzystanie z konstytucyjnego prawa w³aciwego dla
cudzoziemca polskiego pochodzenia, lecz bêdzie przez te organy potraktowany na zasadach ogólnych postêpowañ w sprawach cudzoziemców,
z w³aciwymi im przes³ankami pozytywnymi i negatywnymi oraz kompetencjami organu administracji ukszta³towanymi dla tych postêpowañ.
W szczególnoci za dotyczyæ to musi mo¿liwoci wstrzymania siê przez
organ administracyjny z podaniem zainteresowanemu motywów decyzji,
poniewa¿ tam w³anie w rozwa¿anej kategorii wypadków jest umiejscowione to, co jest decyduj¹ce dla prawa wyra¿onego w art. 52 ust. 5 Konstytucji, a mianowicie ewentualne stwierdzenie polskiego pochodzenia.
Art. 52 ust. 5 Konstytucji nale¿y do przepisów, które w swej warstwie
materialnoprawnej nale¿¹ do wypadków, gdy postanowienia konstytucyjne
s¹ sformu³owane w sposób na tyle precyzyjny i jednoznaczny, by mo¿liwe
by³o ich odniesienie do konkretnych sytuacji zachodz¹cych w rzeczywistoci prawnej, co jest cech¹ decyduj¹c¹ o kwalifikacji konstytucyjnego prawa
jako bezporednio rodz¹cego roszczenie dla beneficjenta. Gdy jednak podmiot uprawniony zwróci siê ze stosownym ¿¹daniem, aby oprzeæ rozstrzygniêcie bezporednio na takim postanowieniu konstytucyjnym, organ administracyjny, jako stosuj¹cy prawo, skonwertuje jego ¿¹danie na ¿¹danie
osiedlenia na zasadach ogólnych. Uprawniony wówczas spotka siê z utrudnieniem dotycz¹cym realizacji proceduralnej przes³anki korzystania z art. 52
ust. 5 Konstytucji, tj. stwierdzania jego polskiego pochodzenia. Ma to
w swych skutkach praktyczne zaliczenie art. 52 ust. 5 Konstytucji do przepisów prawa wykluczaj¹cych bezporednie zastosowanie przez organy pañstwowe. Proceduralna przes³anka prawa podmiotowego, okrelonego w tym
przepisie i przez ten przepis wymagana (stwierdzenie polskiego pochodzenia), podlega bowiem ustalaniu przy okazji innych postêpowañ. To powodu-
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je, ¿e kwestia polskiego pochodzenia jest komunikowana w uzasadnieniu
decyzji, dotycz¹cej innego przedmiotu orzekania.
Postêpowanie generalne w sprawach cudzoziemców dopuszcza mo¿liwoæ odst¹pienia od uzasadnienia decyzji. Oznacza to, ¿e element stwierdzania polskiego pochodzenia, istotny w sprawie cudzoziemca polskiego pochodzenia jako daj¹cy mu konstytucyjne prawo do osiedlenia siê,
mo¿e byæ utajniony i niezakomunikowany, poniewa¿ pojawia siê tylko
w uzasadnieniu, które mo¿e byæ przez organ uznaniowo pominiête. Tym
samym cudzoziemiec nie mo¿e wiedzieæ, czy w ogóle, w jakim zakresie
i na jakich podstawach w postêpowaniu rozwa¿ano sprawê jego polskiego pochodzenia, decyduj¹cego o realizacji konstytucyjnego prawa
z art. 52 ust. 5 Konstytucji. Je¿eli zatem w ogóle postêpowanie ogólne
regulowane w ustawie o cudzoziemcach mo¿na uznaæ za postêpowanie,
w którym nastêpuje ustalenie polskiego pochodzenia dla potrzeb realizacji art. 52 ust. 5 Konstytucji, jest to mo¿liwe tylko o tyle, o ile wyniki
tego postêpowania w zakresie stwierdzania polskiego pochodzenia bêd¹
komunikowane zainteresowanemu i bêd¹ poddane pe³nej kontroli s¹du
(administracyjnego). W tym wiêc zakresie musi byæ wy³¹czona mo¿liwoæ utajnienia motywów decyzji. Je¿eli zatem w ramach ogólnego postêpowania regulowanego w ustawie o cudzoziemcach przewiduje siê
niejawnoæ motywów decyzji, to cecha ta nie mo¿e dotyczyæ uzasadnienia odnosz¹cego siê do tej czêci postêpowania, gdzie stwierdza siê przes³ankê polskiego pochodzenia wymagan¹ przez art. 52 ust. 5 Konstytucji. Brak jawnoci tego, co ustalono w tym zakresie, powodowa³by
zaprzeczenie mo¿liwoci przypisania ustawie o cudzoziemcach funkcji postêpowania operacjonalizuj¹cego art. 52 ust. 5 Konstytucji (wyrok z 13 maja
2003 r., SK 21/02).
9. Wolnoæ zrzeszania siê
Wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych, organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników i w organizacjach pracodawców oraz przys³uguj¹ce im prawa okrela art. 59 Konstytucji. Gwarancje dotycz¹ prawa
wystêpowania z inicjatyw¹ zawarcia uk³adu zbiorowego, prawa uczestniczenia w rokowaniach dotycz¹cych uk³adu zbiorowego, swobody podejmowania decyzji w sprawie zwi¹zania siê wynegocjowanym uk³adem zbiorowym oraz mo¿liwie szerokiego zakresu swobody w zakresie
kszta³towania treci uk³adów zbiorowych. Przepis ten nak³ada ponadto na
ustawodawcê obowi¹zek uznania mocy obowi¹zuj¹cej uk³adów zbiorowych zawieranych zgodnie z zasadami okrelonymi w ustawie.
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Konstytucja nie okrela bli¿ej zakresu spraw, które maj¹ byæ regulowane w drodze uk³adów zbiorowych. Prawodawca konstytucyjny pozostawia doæ szerok¹ swobodê ukszta³towania zakresu i znaczenia uk³adów
zbiorowych, jednak¿e regulacje ustawowe nie mog¹ naruszaæ samej istoty
prawa do zwierania uk³adów zbiorowych. Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e
prawo do zawierania uk³adów zbiorowych, reguluj¹cych okrelone sprawy z zakresu prawa pracy, nie stoi w sprzecznoci z ogólnym prawem pracodawcy do kierowania prac¹ swoich pracowników w ramach wyznaczonych przez obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo i uk³ady zbiorowe. Do istoty
prawa pracy nale¿y bowiem wiadczenie pracy pod kierownictwem pracodawcy. Prawo do zawierania uk³adów zbiorowych nie wyklucza równie¿ jednostronnego normowania pewnych zagadnieñ przez pracodawcê
(wyrok z 10 czerwca 2003 r., SK 37/02).
10. W³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe
Konstytucja w art. 64 przyznaje ka¿demu prawo do w³asnoci, innych
praw maj¹tkowych (ust. 1) oraz przyznaje wszystkim równ¹ ochronê prawn¹ w³asnoci i innych praw maj¹tkowych (ust. 2). Oznacza to, ¿e ochrona
w³asnoci i innych praw maj¹tkowych nie mo¿e byæ ró¿nicowana z uwagi
na charakter podmiotu danego prawa. Dope³nieniem tej regulacji jest zapewnienie ochrony w³asnoci i prawa dziedziczenia, w art. 21 ust. 1, a tak¿e
warunki dopuszczalnoci wyw³aszczenia (ust. 2) oraz ogólna norma art. 32
ust. 1 zd. 1 Konstytucji, stanowi¹ca, ¿e wszyscy s¹ równi wobec prawa.
Ustrojodawca w art. 21 ust. 1 Konstytucji definitywnie ukszta³towa³
maj¹tkowe prawo podmiotowe, stanowi¹ce jeden z filarów ustroju gospodarczego RP, oraz oczekiwanie prawne na nabycie tego prawa w przysz³oci, które w aktualnym stanie prawnym nie przerodzi³o siê w prawo maj¹tkowe. Prawo w³asnoci jest najsilniejszym prawem maj¹tkowym. St¹d te¿
Konstytucja, ustawy oraz organy stosuj¹ce prawo przyk³adaj¹ szczególn¹
wagê do nale¿ytego zabezpieczenia tego prawa.
Konstytucja nie gwarantuje jednak wprost praw osób znajduj¹cych siê
w sytuacji faktycznej prowadz¹cej do zasiedzenia. Zasady zasiedzenia i obliczania terminu zasiedzenia, a tak¿e treæ przepisów intertemporalnych
okrelone zosta³y w ustawie. Niedopuszczalne jest, zdaniem Trybuna³u,
interpretowanie zasad prawnych kszta³tuj¹cych instytucjê zasiedzenia
w sposób rozszerzaj¹cy. Powy¿sze argumenty wskazuj¹ na fakt, ¿e Konstytucja chroni w³asnoæ.
Zasada równej dla wszystkich ochrony w³asnoci i innych praw maj¹tkowych nie jest prawem absolutnym i mo¿e podlegaæ ró¿nicowaniu w sy72
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tuacji kolizji z innymi normami, zasadami czy wartociami konstytucyjnymi. W kontekcie art. 64 ust. 3, w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji
ograniczenia w³asnoci mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy nie naruszaj¹ istoty tego prawa. Zasad¹ konstytucyjnie okrelon¹,
od której tylko wyj¹tkowo wprowadza siê odstêpstwa, jest nienaruszalnoæ prawa w³asnoci. Zasiedzenie jest odstêpstwem od zasady jej nienaruszalnoci i to bardzo daleko id¹cym. Tym bardziej wszelkie w¹tpliwoci
powinny byæ t³umaczone na korzyæ ochrony w³asnoci, innych praw maj¹tkowych, bez wzglêdu na to, czy chodzi o w³asnoæ osób fizycznych, jednostek samorz¹du terytorialnego, Skarbu Pañstwa czy innych podmiotów.
W przypadku formu³owania przepisów intertemporalnych, które dotycz¹ zasiedzenia, ustawodawca powinien mieæ na uwadze okolicznoæ, ¿e
przy zasiedzeniu mo¿e mieæ miejsce konflikt w³aciciel  faktyczny posiadacz nieruchomoci, przy czym w konflikcie tym to w³aciciel posiada wyranie okrelone konstytucyjne gwarancje swojego prawa (wyrok z 28 padziernika 2003 r., P 3/03).
Odszkodowanie z tytu³u niezgodnego z prawem rozwi¹zania stosunku
pracy pracownika zatrudnionego na podstawie przepisów prawa spó³dzielczego nie ma charakteru wynagrodzenia. Gwarancja równej ochrony praw
maj¹tkowych nie mo¿e byæ uto¿samiana z identycznoci¹ intensywnoci
ochrony udzielanej poszczególnym kategoriom praw maj¹tkowych. Równoæ mo¿e byæ zatem odnoszona jedynie do praw maj¹tkowych nale¿¹cych do tej samej kategorii, w ¿adnym za wypadku nie mog³aby byæ rozumiana jako przypisanie tych samych gwarancji ochronnych prawom
maj¹tkowym nale¿¹cym do ró¿norodnych typów praw podmiotowych,
choæby nawet zbli¿one by³o ich ujêcie funkcjonalne. Zró¿nicowanie roszczeñ pracowniczych z tytu³u wadliwego rozwi¹zania stosunku pracy
(wypowiedzenia stosunku pracy, rozwi¹zania niezw³ocznego) ma racjonalne i spo³eczne uzasadnienie oraz nie pozostaje w sprzecznoci z art. 64
ust. 1 i 2 Konstytucji (wyrok z 2 czerwca 2003 r., SK 34/01).
W systemie prawa polskiego najpe³niejsz¹ definicjê prawa w³asnoci
zawiera art. 140 k.c. Wed³ug tego przepisu wyznacznikami granic w³asnoci s¹ ustawy i zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, a wyznacznikiem sposobu
korzystania przez w³aciciela z przys³uguj¹cego mu prawa jest spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa. Ustawowe granice treci i wykonywania w³asnoci zosta³y zakrelone w wielu ustawach szczególnych zawieraj¹cych przepisy zakazuj¹ce w³acicielom okrelonego sposobu wykonywania w³asnoci lub nakazuj¹ce powstrzymanie siê od pewnych dzia³añ
albo zezwalaj¹ce, pod okrelonymi warunkami, na ca³kowite lub czêciowe pozbawienie w³asnoci. Niektóre przepisy maj¹ charakter cywilnopraw73
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ny i wynikaj¹ z norm prawa cywilnego, jak np. dotycz¹ce prawa s¹siedzkiego. Wiêkszoæ ograniczeñ prawa w³asnoci ma charakter publicznoprawny i wynika z prawa administracyjnego. Zasad¹ jest, ¿e ograniczenia
te musz¹ byæ sformu³owane na poziomie ustawowym.
Definicja prawa w³asnoci, polegaj¹ca na wyczerpuj¹cym wyliczeniu
uprawnieñ w³aciciela, nie jest mo¿liwa. Kodeks cywilny jako uprawnienia podstawowe wymienia uprawnienie do korzystania z rzeczy i do rozporz¹dzania rzecz¹ (art. 140). Do atrybutów korzystania z rzeczy tradycyjnie zaliczamy uprawnienia do posiadania rzeczy, do u¿ywania rzeczy,
do pobierania po¿ytków i innych przychodów z rzeczy, do dyspozycji faktycznych. Rozporz¹dzanie rzecz¹ oznacza natomiast mo¿noæ wyzbycia
siê w³asnoci oraz uprawnienie do obci¹¿enia rzeczy. Atrybuty te stanowi¹
tylko zasadniczy trzon prawa w³asnoci, nie wyczerpuj¹ jego zakresu. Je¿eli w³aciciel by³by w konkretnym wypadku ich pozbawiony, jeszcze pewien zakres uprawnieñ by mu pozosta³. Ograniczenie dowolnoci lokalizacji budynku na dzia³ce bêd¹cej przedmiotem w³asnoci, z uwagi na
s¹siedztwo obszaru kolejowego, nie oznacza zatem naruszenia istoty prawa w³asnoci (wyrok z 24 marca 2003 r., P 14/01).
Ustawowe ograniczenie prawa w³asnoci jest dopuszczalne, ale musi
znajdowaæ podstawê aksjologiczn¹ w wartociach wskazanych w art. 31 ust. 3
Konstytucji. Rozszerzanie przez ustawodawcê krêgu osób wstêpuj¹cych
w stosunek najmu po mierci najemcy mog³oby byæ ocenione jako naruszenie istoty prawa w³asnoci (wyrok z 9 wrzenia 2003 r., SK 28/03).
Wyw³aszczenie, zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji, jest dopuszczalne jedynie na cele publiczne i za s³usznym odszkodowaniem. Wskazuje to
na to, ¿e jakkolwiek ka¿da ingerencja maj¹tkowa we w³asnoæ szeroko
rozumian¹ (wyrz¹dzenie szkody jest tak¹ ingerencj¹, tak¿e jest ni¹ np.
wyw³aszczenie)  bêdzie mia³a zgodnie z Konstytucj¹ skutki odszkodowawcze, to jednak nie zawsze musi to nieuchronnie prowadziæ do pe³nego
odszkodowania. Nawet ca³kowite odjêcie w³asnoci nie zawsze musi wi¹zaæ siê z ca³kowitym pokryciem szkody. W tym bowiem zakresie rekompensata musi odpowiadaæ kryterium s³usznoci, co nie oznacza, ¿e musi
ona byæ pe³na. Konstytucji znane jest bowiem ró¿nicowanie zakresu skutków odszkodowawczych, co do zasady, na co wskazuje istnienie art. 21
ust. 2. Ten przepis zreszt¹ dotyczy szkód wyrz¹dzonych dzia³aniem nienaruszaj¹cym prawa. Tym niemniej sama idea niepe³nego odszkodowania
nie jest Konstytucji obca. Nie mo¿na zatem twierdziæ, ¿e sam fakt braku
pe³noci odszkodowania jako taki jest niekonstytucyjny (wyrok z 23 wrzenia 2003 r., K 20/02).
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11. Wolnoæ pracy
Art. 65 ust. 1 Konstytucji formu³uje tzw. pozytywny aspekt zasady
wolnoci pracy. Nastêpny ustêp wyra¿a stronê negatywn¹ tej zasady, a mianowicie zakaz nak³adania obowi¹zku pracy. Kolejne ustêpy odnosz¹ siê
do poszczególnych elementów treci stosunków pracy. Zgodnie z art. 65
ust. 1 Konstytucji, ka¿demu zapewnia siê wolnoæ wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, za wyj¹tki okrela ustawa (wyrok
z 27 stycznia 2003 r., SK 27/02).
Wolnoæ wyboru i wykonywania zawodu radcy prawnego (adwokata),
jako zawodu zaufania publicznego, podlega tak¿e ustawowej reglamentacji. Konstytucja nie reguluje bezporednio sfery wolnoci wykonywania
zawodu radcy prawnego i adwokata, nie wyznacza, ani nie gwarantuje zakresu czynnoci przypisanych radcy prawnemu i adwokatowi, pozostawiaj¹c uregulowanie tej problematyki ustawie. Przepisy konstytucyjne determinuj¹ jednak sposób uregulowania wyj¹tków od zasady wolnoci wyboru
i wykonywania zawodu. Ograniczenia w zakresie tych wolnoci powinny
byæ ustanowione w ustawie w sposób precyzyjny, a wiêc zakazane mo¿e
byæ jedynie to, co w ustawie zosta³o wyranie i jednoznacznie wy³¹czone,
tj. np. zastrze¿one jedynie dla osób spe³niaj¹cych okrelone ustawowo kryteria. W przeciwnym wypadku dochodzi³oby do odwrócenia sensu konstytucyjnej zasady wolnoci wykonywania zawodu, skoro zakazane by³oby ka¿de dzia³anie, które nie zosta³o wyranie dozwolone przez
obowi¹zuj¹c¹ normê prawn¹. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e rekonstrukcja unormowañ zawartych w ustawie o dzia³alnoci gospodarczej z 1988 r. oraz
ustawach korporacyjnych nie daje te¿ podstaw do uto¿samienia pojêcia
czynnoci zawodowej radcy prawnego lub adwokata z pojêciem czynnoci zawodowej prawnika (wyrok z 26 listopada 2003 r., SK 22/02).
12. Obowi¹zek prowadzenia polityki sprzyjaj¹cej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
Art. 75 Konstytucji stanowi normê programow¹. Nak³ada na w³adze
publiczne obowi¹zek prowadzenia polityki sprzyjaj¹cej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Przez zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mo¿na rozumieæ tak¹ sytuacjê, gdy lokal zajmowany przez okrelon¹ osobê
spe³nia pewne minimalne warunki umo¿liwiaj¹ce bytowanie w warunkach godnych cz³owieka. Konstytucja wskazuje na pewien poziom podstawowy i z oczywistych przyczyn nie mo¿e odnosiæ siê do zapewnienia
obywatelom takich lokali mieszkalnych, które w pe³ni odpowiada³yby ich
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osobistym d¹¿eniom i celom ¿yciowym. Konstytucja oparta jest ponadto
na za³o¿eniu, ¿e dzia³ania zmierzaj¹ce do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych s¹ zadaniem osób bezporednio zainteresowanych, za w³adze
publiczne maj¹ jedynie stworzyæ warunki sprzyjaj¹ce powodzeniu tych
dzia³añ.
Odpowiednio ukierunkowana polityka mo¿e byæ przez w³adze publiczne realizowana w ró¿ny sposób, tak¿e przez przyjêcie okrelonych rozwi¹zañ ustawowych. Ustrojodawca celowo pozostawi³ tu w³adzom publicznym
szerok¹ mo¿liwoæ wyboru rodków realizacji polityki mieszkaniowej,
które winny byæ dostosowane do sytuacji spo³eczno-gospodarczej i mo¿liwoci finansowych pañstwa i innych podmiotów prawa publicznego (przede
wszystkim gmin  zob. art. 4 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, a obecnie art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów). Skoro art. 75 okrela obowi¹zki w³adz publicznych, to nie odnosi siê
zasadniczo do powinnoci innych podmiotów. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych widzieæ mo¿na od strony negatywnej, tj. jako zachowanie dotychczasowych uprawnieñ i mo¿liwoci faktycznego korzystania z mieszkania, oraz od strony pozytywnej, tj. jako umo¿liwienie nabycia tytu³u
prawnego do lokalu mieszkalnego i zamieszkania we w³asnym mieszkaniu. Konstytucja wyra¿a przyk³adowo pewne formy polityki mieszkaniowej w postaci przeciwdzia³ania bezdomnoci (aspekt negatywny) oraz
wspierania budownictwa socjalnego i popierania dzia³añ obywateli zmierzaj¹cych do uzyskania w³asnego mieszkania (aspekt pozytywny). Nakaz
przeciwdzia³ania bezdomnoci nie mo¿e byæ jednak rozumiany w ten sposób, ¿e nikt, kto zamieszka³ w jakim lokalu, nie mo¿e byæ z niego usuniêty. ¯adna osoba nie ma opartego na Konstytucji roszczenia o dostarczenie
jej lokalu mieszkalnego, skierowanego przeciwko pañstwu, a tym bardziej
nie obci¹¿a osób prywatnych. Tak¿e wyra¿ony w art. 75 ust. 2 Konstytucji
nakaz ustawowej regulacji ochrony praw lokatorów nie uzasadnia koniecznoci przyjêcia przez ustawodawcê konstrukcji wst¹pienia w prawa i obowi¹zki zmar³ego lokatora przez wszystkie mieszkaj¹ce z nim osoby (wyrok z 9 wrzenia 2003 r., SK 28/03).
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III. RÓD£A PRAWA
ród³a prawa zosta³y podzielone przez ustrojodawcê konstytucyjnego
na dwie kategorie: ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego oraz akty
o charakterze wewnêtrznym. Art. 87 ust. 1 Konstytucji zalicza do róde³
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego Konstytucjê, ustawy, ratyfikowane
umowy miêdzynarodowe oraz rozporz¹dzenia. Akty prawa miejscowego
stanowi¹ zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji ród³a prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego, ale tylko na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y.
Ustrojodawca w poszczególnych postanowieniach Konstytucji okreli³ procedurê stanowienia aktów prawnych. W przypadku ustaw, przepisy
art. 118-124 oraz w art. 88 Konstytucji reguluj¹ ca³¹ procedurê ustawodawcz¹ ³¹cznie z obowi¹zkiem promulgacji. Do umów miêdzynarodowych
ratyfikowanych, jako róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, odnosz¹ siê przepisy art. 89-90 oraz 241 ust. 1 i 2. Warunki konstytucyjnoci
rozporz¹dzeñ Konstytucja normuje w art. 92, natomiast ranga, zakres obowi¹zywania oraz kompetencje do wydawania aktów prawa wewnêtrznego
unormowane zosta³y w art. 93 Konstytucji. Je¿eli chodzi o akty prawa
miejscowego, regulacje zawarte w art. 94 Konstytucji maj¹ doæ ogólny
charakter.
1. Upowa¿nienie ustawowe do wydania rozporz¹dzenia
Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji, rozporz¹dzenia s¹ wydawane przez
organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ustawowe upowa¿nienie
do wydania rozporz¹dzenia nie mo¿e mieæ zatem charakteru blankietowego i nie mo¿e pozostawiaæ upowa¿nionemu prawodawcy zbyt daleko id¹cej swobody w kszta³towaniu merytorycznych treci rozporz¹dzenia. Niedozwolone jest wydawanie rozporz¹dzeñ bez jakiegokolwiek upowa¿nienia
ustawowego w celu uzupe³nienia, nie za wykonania ustawy (wyroki z: 11
lutego 2003 r., P 12/02, 10 grudnia 2003 r., K 49/01).
Konstytucyjna zasada wy³¹cznoci ustawy w sferze praw cz³owieka
nie wyklucza przekazywania do unormowania, w drodze rozporz¹dzeñ,
spraw, które nie maj¹ istotnego znaczenia dla urzeczywistnienia wolnoci
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i praw cz³owieka i obywatela zagwarantowanych w Konstytucji. Upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia reguluj¹cego niektóre sprawy zwi¹zane
z urzeczywistnianiem wolnoci i praw konstytucyjnych musi spe³niaæ wymagania okrelone w art. 92 Konstytucji, a jednoczenie samo rozporz¹dzenie musi byæ zgodne z warunkami okrelonymi w wymienionym przepisie konstytucyjnym (wyrok z 8 lipca 2003 r., P 10/02).
Upowa¿nienie powinno okrelaæ organ w³aciwy do wydania rozporz¹dzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotycz¹ce treci aktu. Wobec kategorycznoci sformu³owania art. 92 ust. 1 Konstytucji brak wytycznych stanowi warunek wystarczaj¹cy dla uznania
niekonstytucyjnoci upowa¿nienia, nawet je¿eli pozosta³e wymagania, o których mówi art. 92 Konstytucji, zostan¹ spe³nione. Sposób ujêcia wytycznych, zakres ich szczegó³owoci i zawarte w nich treci s¹ w zasadzie spraw¹ uznania ustawodawcy. Jednak¿e im silniej regulacja ustawowa dotyczy
kwestii podstawowych dla pozycji jednostki, tym szersza musi byæ regulacja ustawowa i tym mniej miejsca pozostaje dla odes³añ do aktów wykonawczych. W tych kwestiach, je¿eli ustawodawca chce korzystaæ z odes³añ,
to musi znacznie szerzej wyznaczyæ treæ przysz³ych rozporz¹dzeñ, m.in.
przez bardziej szczegó³owe ujêcie wytycznych co do treci aktu.
Brak wytycznych nie dyskwalifikuje przepisu upowa¿niaj¹cego (choæ
wiadczy o jego legislacyjnej u³omnoci), poniewa¿ problem istnienia
wytycznych powinien byæ rozpatrywany w ca³ym kontekcie normatywnym ustawy. Jeli organ wykonawczy porednio, poprzez szczegó³owe
normy ustawy, uzyska wytyczne do odpowiedniego zbudowania treci rozporz¹dzenia, to pomimo braku wytycznych w przepisie upowa¿niaj¹cym
mo¿na uznaæ, ¿e upowa¿nienie nie narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji (wyrok z 18 marca 2003 r., K 50/01).
Trybuna³ rozwa¿a³ problem mo¿liwoci zastosowania wymogu wytycznych, o których mowa w art. 92 Konstytucji, w stosunku do przepisów
ustaw, które wesz³y w ¿ycie przed 17 padziernika 1997 r. Wskaza³ na
wyrane rozró¿nienie zakresu zastosowania warunków wynikaj¹cych
z art. 92 ust. 1 zd. 2 Konstytucji, jakie wprowadzi³a ustawa z 22 grudnia
2000 r. o zmianie niektórych upowa¿nieñ ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw, uzale¿niaj¹c je od
daty wejcia w ¿ycie ustawy w stosunku do wejcia w ¿ycie Konstytucji.
Rada Ministrów przedstawi³a pogl¹d, i¿ nie nale¿y zmieniaæ niezawieraj¹cych wytycznych upowa¿nieñ ustawowych wydanych przed wejciem w ¿ycie Konstytucji. Wystarczy, aby zachowana zosta³a forma prawna upowa¿nienia wskazana w Konstytucji i prawid³owy podmiot do wydania danego
rodzaju aktu normatywnego.
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Trybuna³ nie podzieli³ tego stanowiska, twierdz¹c ¿e dla oceny konstytucyjnoci aktu prawnego w³aciwy jest stan konstytucyjny z orzekania, co oznacza, ¿e brak wytycznych w przepisie upowa¿niaj¹cym, bez
wzglêdu na datê jego wydania, wiadczy o jego niezgodnoci z art. 92 ust. 1
Konstytucji z 1997 r. Warunek, aby upowa¿nienie ustawowe do wydania
rozporz¹dzenia zawiera³o wytyczne dotycz¹ce treci aktu oznacza, ¿e ustawodawca musi zamieciæ w ustawie wskazówki co do kierunku merytorycznych rozwi¹zañ, które maj¹ znaleæ wyraz w rozporz¹dzeniu, przy
czym nie stanowi¹ wytycznych wskazania odnosz¹ce siê do spraw proceduralnych zwi¹zanych ze stanowieniem danego aktu. Je¿eli ustawa upowa¿nia do unormowania kilku odrêbnych materii, to musi jednoczenie
ustanawiaæ wytyczne dla ka¿dej z tych materii. Wytyczne mog¹ mieæ charakter pozytywny (wskazywaæ np. kryteria, którymi powinien kierowaæ
siê organ wydaj¹cy rozporz¹dzenie, cele, które ma realizowaæ rozporz¹dzenie lub funkcje, które ma spe³niaæ instytucja, której ukszta³towanie ustawa powierzy³a rozporz¹dzeniu) lub negatywny (wykluczaæ okrelone unormowania).
Wytyczne nie musz¹ byæ zamieszczone w przepisie formu³uj¹cym upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia, ale zawarte w innych przepisach
ustawy musz¹ umo¿liwiaæ precyzyjne zrekonstruowanie treci wytycznych.
Zasada rekonstrukcji wytycznych z innych przepisów ustawowych ma
zastosowanie ograniczone. Musi bowiem zaistnieæ minimum, jakiego nale¿y oczekiwaæ od przepisów upowa¿niaj¹cych (wyroki z: 6 maja 2003 r.,
P 21/01, 20 maja 2003 r., K 56/02, 10 grudnia 2003 r., K 49/01).
2. Konstytucyjnoæ i legalnoæ rozporz¹dzenia
Rozporz¹dzenie jako akt wydawany w celu wykonania ustawy ma konkretyzowaæ regulacjê ustawow¹ i nie mo¿e obejmowaæ zagadnieñ ca³kowicie pominiêtych przez ustawodawcê. Rozporz¹dzenie musi byæ zgodne nie
tylko z ustaw¹ upowa¿niaj¹c¹, ale równie¿ z innymi ustawami reguluj¹cymi
bezporednio lub porednio zawart¹ w nim materiê. Nie mo¿e ono wkraczaæ
w materie regulowane innymi ustawami, a nawet nie powinno powtarzaæ
przepisów ustawowych. Ponadto nie mo¿e zawieraæ treci zastrze¿onych do
regulacji ustawowej (wyrok z 24 marca 2003 r., P 14/01).
W odniesieniu do procedury wydania rozporz¹dzenia ustawa mo¿e
zobowi¹zaæ organ do zasiêgniêcia opinii organów stanowi¹cych zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego lub te¿ innych podmiotów,
których dzia³alnoci dana regulacja dotyczy. Obowi¹zek zasiêgniêcia opinii organów stanowi¹cych zainteresowanych jednostek samorz¹du teryto79
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rialnego stanowi nadto realizacjê zasady wynikaj¹cej z art. 15 ust. 2 Konstytucji, która przy tworzeniu zasadniczego podzia³u terytorialnego nakazuje uwzglêdniaæ wiêzi spo³eczne, gospodarcze i kulturowe oraz zdolnoæ
do wykonywania zadañ publicznych przez poszczególne jednostki samorz¹du terytorialnego (wyrok z 25 marca 2003 r., U 10/01).
Rozporz¹dzenie oparte na niekonstytucyjnym przepisie, niezale¿nie od
treci tego aktu, jest niezgodne równie¿ z sam¹ Konstytucj¹. Rozporz¹dzenie wydane na podstawie przepisu, który z powodu stwierdzenia przez TK
jego niezgodnoci z Konstytucj¹ traci moc obowi¹zuj¹c¹, musi równie¿ utraciæ status ród³a powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa (wyrok z 18 marca
2003 r., K 50/01).
3. Akty prawa wewnêtrznego
Akty o charakterze wewnêtrznym mog¹ byæ adresowane wy³¹cznie do
podmiotów podleg³ych organowi, który je wyda³. Nie mog¹ kszta³towaæ
sytuacji prawnej podmiotu spoza uk³adu organizacyjnego podleg³ego organowi wydaj¹cemu dany akt, ani nie mog¹ stanowiæ podstawy decyzji
wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
System aktów prawa wewnêtrznego ma charakter otwarty. Jego trzon
stanowi¹ akty wymienione w art. 93 ust. 1, ale nie ma konstytucyjnego
zakazu, by przepisy ustawowe upowa¿nia³y tak¿e inne podmioty do stanowienia zarz¹dzeñ czy uchwa³, a nawet aktów inaczej nazwanych, ale odpowiadaj¹cych charakterystyce aktu wewnêtrznego.
Konstytucyjna regulacja systemu róde³ prawa odnosi siê wy³¹cznie
do aktów prawnych, które ustanawiaj¹ normy prawne. Poza zakresem regulacji konstytucyjnej pozostaje natomiast stanowienie przez organizacje
spo³eczne i gospodarcze norm, które nie nale¿¹ do systemu prawnego. Trybuna³ rozwa¿a³, czy normy zawarte w statutach wymienionych w art. 9
kodeksu pracy, okrelaj¹ce prawa i obowi¹zki stron stosunku pracy, s¹
normami prawnymi w rozumieniu Konstytucji, czy te¿ normy zawarte
w statutach nie nale¿¹ do systemu prawnego.
Akt prawny mo¿e byæ uznany za ród³o prawa, jeli ustanawia normy
generalne i abstrakcyjne. Jego przestrzeganie powinno byæ opatrzone sankcjami przymusu pañstwowego. Je¿eli odpowiedzialnoæ za naruszenie danego aktu ma charakter odpowiedzialnoci kontraktowej, to czynnik ten
stanowi istotny argument za uznaniem danego aktu za czynnoæ prawn¹
prawa cywilnego lub prawa pracy. Istotne znaczenie ma charakter podstawy dla ustanowienia danego aktu. Podstawê dla ustanowienia aktu prawotwórczego stanowi norma kompetencyjna wyra¿ona w akcie prawotwór80
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czym wy¿szego rzêdu. Podstaw¹ prawn¹ dla aktu podustawowego powinna byæ ustawa lub sama Konstytucja. Istotne jest, czy akt zosta³ ustanowiony w sposób jednostronny i okrela w sposób w³adczy pozycjê adresatów, czy te¿ dany akt okrela wzajemne prawa i obowi¹zki okrelonych
podmiotów, które mia³y mo¿liwoæ wyra¿enia w sposób wyrany lub dorozumiany swojej woli co do zwi¹zania siê tym aktem. Je¿eli obowi¹zywanie danego aktu ustanawiaj¹cego normy stanowi przedmiot woli wyra¿onej przez adresatów danego aktu, to jest to argument, który przemawia
za uznaniem, ¿e dany akt ma charakter umowny i nie jest aktem normatywnym. Istotne znaczenie ma tu fakt, czy podmiot ustanawiaj¹cy dany
akt i jego adresat powi¹zani s¹ szczególnym stosunkiem prawnym, którego
treæ obejmuje m.in. prawo do jednostronnego stanowienia norm generalnych i abstrakcyjnych, wi¹¿¹cych strony danego stosunku prawnego (wyrok z 10 czerwca 2003 r., SK 37/02).
4. Akty prawa miejscowego
Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego zosta³y zawarte przede
wszystkim w art. 94 Konstytucji. Przepis ten stanowi, ¿e organy samorz¹du terytorialnego oraz terenowe organy administracji rz¹dowej, na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawie, ustanawiaj¹ akty prawa
miejscowego obowi¹zuj¹ce na obszarze dzia³ania tych organów. Zasady
i tryb wydawania aktów prawa miejscowego okrela ustawa.
Okrelone sprawy zwi¹zane z urzeczywistnianiem wolnoci i praw
konstytucyjnych mog¹ byæ normowane równie¿ w drodze aktów prawa
miejscowego. Zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, zawarte
w art. 94 Konstytucji ró¿ni¹ siê od zasad wydawania rozporz¹dzeñ, okrelonych w art. 92. Akty prawa miejscowego s¹ stanowione na podstawie
upowa¿nieñ i w granicach zawartych w ustawie. Upowa¿nienie do wydania aktu prawa miejscowego mo¿e mieæ zatem szerszy zakres, nie musi
spe³niaæ wymogu szczegó³owoci ani zawieraæ wytycznych dotycz¹cych
treci aktu prawa miejscowego. Organy samorz¹du terytorialnego, a tak¿e
administracji rz¹dowej, posiadaj¹ wiêc szerszy zakres swobody przy stanowieniu prawa ni¿ organy wydaj¹ce rozporz¹dzenia. Takie rozwi¹zanie
jest zharmonizowane z konstytucyjn¹ regulacj¹ samorz¹du terytorialnego,
który uczestniczy w sprawowaniu w³adzy publicznej, a przys³uguj¹c¹ mu
w ramach ustaw istotn¹ czêæ zadañ publicznych wykonuje w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ (art. 16 ust. 2 Konstytucji). Samorz¹d
terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrze¿one przez Konstytucjê lub ustawy dla organów innych w³adz publicznych (art. 163). Zadania
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publiczne s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej s¹ wykonywane przez jednostkê samorz¹du terytorialnego jako zadania w³asne
(art. 166 ust. 1).
Z punktu widzenia zasad tworzenia prawa szczególnie istotne znaczenie ma charakter i sposób powo³ywania organów wyposa¿onych w kompetencje prawodawcze. Demokratyczna legitymacja do sprawowania w³adzy oparta na wolnych, powszechnych i bezporednich wyborach stanowi
istotny argument za przyznaniem szerszego zakresu kompetencji prawodawczych danemu organowi w³adzy publicznej. Stanowi równie¿ argument przemawiaj¹cy przeciw zawê¿aj¹cej wyk³adni kompetencji prawodawczych danego organu. Ustawy reguluj¹ce ustrój organów samorz¹du
terytorialnego powierzaj¹ kompetencje prawodawcze przede wszystkim
organom stanowi¹cym, które s¹ wybierane w powszechnych, równych
i bezporednich wyborach przeprowadzanych w g³osowaniu tajnym. Prawo miejscowe stanowione przez organy stanowi¹ce samorz¹du terytorialnego posiada zatem demokratyczn¹ legitymacjê.
Samorz¹d terytorialny jest form¹ decentralizacji w³adzy ustawodawczej.
Organy samorz¹du terytorialnego nie posiadaj¹ kompetencji do stanowienia
ustaw. Zdaniem Trybuna³u uzale¿nienie dopuszczalnoci ograniczeñ praw
i wolnoci do ich ustanowienia tylko w ustawie jest sformu³owaniem wymogu odpowiedniej szczegó³owoci unormowania ustawowego. Skoro
ograniczenia konstytucyjnych praw i wolnoci mog¹ byæ ustanawiane tylko w ustawie, to kryje siê w tym nakaz kompletnoci ograniczenia danego
prawa i wolnoci tak, aby ju¿ na podstawie lektury przepisów ustawy mo¿na
by³o wyznaczyæ kompletny zarys (kontur) tego ograniczenia. Niedopuszczalne jest natomiast przyjmowanie w ustawie uregulowañ blankietowych,
pozostawiaj¹cych organom w³adzy wykonawczej czy organom samorz¹du terytorialnego swobodê normowania ostatecznego kszta³tu owych
ograniczeñ, a w szczególnoci wyznaczania zakresu tych ograniczeñ. Akty
normatywne samorz¹du terytorialnego nie mog¹ regulowaæ spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia konstytucyjnych wolnoci i praw, jakkolwiek ich zakres przedmiotowy mo¿e byæ szerszy ni¿ zakres rozporz¹dzeñ. Upowa¿nienie ustawowe musi jednak w sposób precyzyjny okrelaæ
zakres spraw przekazanych do unormowania, przy czym podobnie jak
w przypadku rozporz¹dzeñ, powinny to byæ materie to¿same z uregulowanymi w ustawie udzielaj¹cej upowa¿nienia do ustanowienia danego aktu.
Ka¿de upowa¿nienie ustawowe powinno dotyczyæ cile okrelonej, jednorodnej sfery ¿ycia spo³ecznego. W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego
konstytucyjna zasada wy³¹cznoci ustawy nie wyklucza jednak powierzenia przez ustawê organom stanowi¹cym samorz¹du terytorialnego ogólnej
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kompetencji do stanowienia regulacji prawnych maj¹cych na celu przeciwdzia³anie zagro¿eniom dla ¿ycia, zdrowia lub mienia, a tak¿e dla spokoju publicznego, pod warunkiem ¿e regulacje te s¹ zgodne z zasad¹ proporcjonalnoci i nie jest mo¿liwe skuteczne przeciwdzia³anie tym
zagro¿eniom na gruncie istniej¹cych unormowañ ustawowych (wyrok z 8
lipca 2003 r., P 10/02).
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IV. SEJM I SENAT
W 2003 r. Trybuna³, odnosz¹c siê do zakresu kompetencji Senatu, wynikaj¹cego z art. 121 ust. 2 Konstytucji, potwierdzi³ wczeniejsze ustalenia
dotycz¹ce poszczególnych stadiów procesu ustawodawczego w Sejmie oraz
zakres ingerencji Senatu w materiê zawart¹ w uchwalonej ju¿ ustawie (szczególnie nowelizuj¹cej). Trybuna³ dokona³ ustaleñ syntetyzuj¹cych dotychczasow¹ liniê orzecznicz¹ w tym zakresie, stwierdzaj¹c ¿e poprawka jest propozycj¹ wtórn¹ w stosunku do inicjatywy ustawodawczej, za prawo
przedk³adania poprawek nie mo¿e przekszta³caæ siê w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej (wyrok z 19 lutego 2003 r., P 11/02).
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V. SAMORZ¥D TERYTORIALNY
1. Zasada samodzielnoci jednostek samorz¹du terytorialnego
Trybuna³, odnosz¹c siê do zasady samodzielnoci jednostek samorz¹du
terytorialnego, okrelonej w art. 165 ust. 2 Konstytucji, na tle ustawy
z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy, wskaza³ na szczególne znaczenie samorz¹du terytorialnego w ustroju demokratycznym, który z jednej strony ma s³u¿yæ lepszej realizacji praw jednostek, a z drugiej
strony stanowi istotn¹ czêæ w³adzy publicznej, co oznacza obowi¹zek
uwzglêdnienia ograniczeñ wynikaj¹cych z zasady jednolitoci Rzeczypospolitej, które to w szczególnoci znajduj¹ wyraz w podleg³oci prawa miejscowego ustawie (art. 87 ust. 2 Konstytucji). Zatem zasada samodzielnoci gminy (art. 165 Konstytucji) nie mo¿e byæ absolutyzowana w drodze
jednostronnej jej interpretacji dokonywanej w oderwaniu od innych zasad
ustrojowych, a w szczególnoci od zasady jednolitoci pañstwa (art. 3 Konstytucji) i zasady dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji). Polska nie jest federacj¹ jednostek samorz¹du terytorialnego, a pozycjê ustrojow¹ tych jednostek nale¿y okrelaæ wywa¿aj¹c konsekwencje poszczególnych wartoci
konstytucyjnych i zasad ustrojowych oraz analizuj¹c zachodz¹ce miêdzy
nimi interferencje. Konstytucja nie jest przecie¿ zbiorem oderwanych od
siebie zasad, lecz powinna byæ rozumiana jako racjonalna i harmonijna
ca³oæ. Prawo do samorz¹du nie powinno byæ rozumiane jako prawo obywatela do konkretnej gminy, której istnienie i granice nie mog¹ podlegaæ
zmianom. Prawo do samorz¹du nie jest prawem podstawowych jednostek
samorz¹du terytorialnego do trwania w niezmienionym kszta³cie mimo
zró¿nicowanych ocen opinii spo³ecznej, dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹du i reform samorz¹dowych, lecz prawem obywateli do dobrego i lepszego samorz¹du. Z obywatelskiego prawa do samorz¹du wynika w³anie
prawo obywateli do tego, by wybrani przez nich ustawodawcy poszukiwali lepszych form funkcjonowania samorz¹du, nawet jeli oznacza to zniesienie poszczególnych gmin (np. warszawskich) i utworzenie jednej gminy.
W orzecznictwie Trybuna³u ukszta³towa³ siê pogl¹d, ¿e samodzielnoæ
gmin jest wartoci¹ chronion¹, lecz nie absolutn¹. Jednak¿e ingerencja
ustawodawcy w sferê samodzielnoci gmin powinna znajdowaæ uzasadnienie w konstytucyjnie okrelonych celach i konstytucyjnie chronionych
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wartociach, których przedk³adanie nad zasadê ochrony samodzielnoci
gmin zale¿y od oceny ustawodawcy. Tak¿e zasada pomocniczoci wyra¿ona w Preambule do Konstytucji, powinna byæ rozumiana w ca³ej swej
z³o¿onoci, polegaj¹cej na tym, ¿e umacnianie uprawnieñ obywateli i ich
wspólnot wymaga czasem dzia³añ w³adzy publicznej na szczeblu ponadlokalnym, je¿eli rozwi¹zanie problemów przez organy szczebla podstawowego nie jest mo¿liwe (wyrok z 18 lutego 2003 r., K 24/02).
Odnosz¹c siê do znaczenia konstytucyjnych gwarancji samodzielnoci
finansowej jednostek samorz¹du terytorialnego, okrelonych w art. 167
ust. 1 Konstytucji, Trybuna³ stwierdzi³, ¿e okrelenie nowych zadañ publicznych przez ustawodawcê nie zawsze wymaga zwiêkszania dochodów
publicznych. Ustawodawca ma obowi¹zek zapewniæ, aby organy, które
realizuj¹ dane zadanie, dysponowa³y rodkami finansowymi niezbêdnymi
do realizacji nowo ustalonych zadañ. Nale¿y przy tym uwzglêdniæ uwarunkowania systemu finansów publicznych oraz wymóg efektywnego gospodarowania publicznymi rodkami finansowymi. Nakaz zapewnienia jednostkom samorz¹du terytorialnego odpowiedniego, do przypadaj¹cych im
zadañ, udzia³u w dochodach publicznych musi uwzglêdniaæ równie¿ ca³okszta³t skutków finansowych badanych regulacji, a tak¿e szerszy kontekst
uwarunkowañ systemu finansów publicznych. Ustalaj¹c udzia³ dochodów
publicznych jednostek samorz¹du terytorialnego, nie mo¿na abstrahowaæ
od sytuacji finansowej ca³ego pañstwa. Ustawodawca, dokonuj¹c podzia³u rodków finansowych miêdzy samorz¹d terytorialny a administracjê
samorz¹dow¹, musi braæ pod uwagê nie tylko zakres zadañ przypadaj¹cych jednostkom samorz¹du terytorialnego, ale równie¿ zakres zadañ realizowanych przez administracjê rz¹dow¹ (wyrok z 1 kwietnia 2003 r.,
K 46/01).
2. Referendum lokalne
Orzekaj¹c zgodnoæ z art. 170 Konstytucji i art. 5 Europejskiej Karty
Samorz¹du Terytorialnego postanowieñ art. 2 ust. 1 ustawy z 15 wrzenia
2000 r. o referendum lokalnym w zakresie, w jakim ten przepis ogranicza
mo¿liwoci decyzyjne cz³onków wspólnoty samorz¹dowej do spraw dotycz¹cych tej wspólnoty, a tym samym wy³¹cza mo¿liwoæ decydowania
o tworzeniu, ³¹czeniu lub znoszeniu jednostek samorz¹du terytorialnego,
Trybuna³ przypomnia³, ¿e zgodnie z art. 15 ust. 2 Konstytucji zasadniczy
podzia³ terytorialny pañstwa, a tym samym zmiana tego podzia³u, nale¿y
do kompetencji ustawodawcy. Ustawodawca przekaza³ Radzie Ministrów
kompetencjê do dokonywania korekty granic poszczególnych jednostek
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samorz¹du niezmieniaj¹cych w sposób istotny stosunków terytorialnych
w kraju oraz niewp³ywaj¹cych kszta³tuj¹co na realizacjê praw politycznych obywateli. Tym samym o tych sprawach wspólnota samorz¹dowa nie
mo¿e wypowiadaæ siê wi¹¿¹co w drodze referendum.
Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e zakres referendum lokalnego na poziomie
konstytucyjnym wyznaczony jest przez zwi¹zki zachodz¹ce z jednej strony pomiêdzy art. 170 i art. 163 (wykonywanie zadañ publicznych niezastrze¿onych dla organów innych w³adz publicznych) oraz art. 170 i art. 169
ust 1 Konstytucji (wykonywanie zadañ za porednictwem organów stanowi¹cych i wykonawczych). Adresatami art. 170 Konstytucji s¹ ustawodawca, organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego oraz spo³ecznoci lokalne jako zbiorowoæ. Prawo wynikaj¹ce z art. 170 Konstytucji,
na poziomie lokalnym, przys³uguje zawsze cz³onkom wspólnoty, ilekroæ
tylko zachodzi potrzeba wypowiadania siê o istotnych sprawach dotycz¹cych tej wspólnoty, niejako równolegle z kompetencjami organów stanowi¹cych i wykonawczych. W rezultacie mamy do czynienia ze wspó³istnieniem zasady wykonywania zadañ samorz¹dowych za porednictwem
jego organów oraz zasady bezporedniego wyra¿ania woli mieszkañców
we wszystkich sprawach, które maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla danej wspólnoty. Obydwie zasady maj¹ charakter systemowy, stanowi¹c podstawê
ustroju samorz¹du terytorialnego. Zasada, i¿ we wszystkich sprawach dotycz¹cych okrelonej wspólnoty mieszkañcy maj¹ prawo decydowania
w drodze referendum, nie ma zatem charakteru uzupe³niaj¹cego, jeli chodzi o sposób sprawowania w³adzy w samorz¹dzie. To pozwala na stwierdzenie, ¿e art. 170 Konstytucji nie wyklucza ca³kowicie mo¿noci przeprowadzenia referendum, nawet w sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej
kompetencji organów stanowi¹cych lub wykonawczych jednostek samorz¹du terytorialnego, pod warunkiem uwzglêdnienia ograniczeñ wynikaj¹cych z art. 169 ust. 1 Konstytucji. Oznacza to, i¿ zasada bezporedniego
wyra¿ania woli przez mieszkañców nie mo¿e prowadziæ do zniesienia instytucji przes¹dzaj¹cych o funkcjonowaniu demokracji poredniej na poziomie lokalnym, a tym samym nie mo¿e prowadziæ do zniesienia zadañ
i obowi¹zków oraz kompetencji organów stanowi¹cych i wykonawczych
jednostek samorz¹du terytorialnego, zw³aszcza tam, gdzie w grê wchodzi
ich wy³¹cznoæ kompetencyjna, natomiast organy samorz¹du s¹ zobowi¹zane do respektowania art. 170 Konstytucji wszêdzie tam, gdzie konieczne jest odwo³anie siê do w pe³ni reprezentatywnie i bezporednio wyra¿anej woli mieszkañców lub gdy konieczne jest umo¿liwienie mieszkañcom
wyra¿enia woli z w³asnej inicjatywy.
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Ze wspó³istnienia w Konstytucji zasad okrelonych w art. 169 ust. 1
i art. 170 Konstytucji wynika nie tylko prawo do wypowiadania siê rozstrzygaj¹co w danej sprawie, co do jej istoty, ale tak¿e prawo do wypowiadania siê w drodze referendum opiniodawczego lub konsultacyjnego. Konsultacje musz¹ byæ reprezentatywne w zale¿noci od wagi sprawy.
Sformalizowanie konsultacji nie jest okrelone w takim stopniu, jak to ma
miejsce w przypadku referendum. Rozró¿nienie pomiêdzy referendum
opiniodawczym, a obowi¹zkiem konsultacji przewidzianym ustawowo nie
jest proste, ze wzglêdu na to, i¿ obowi¹zkowym konsultacjom nale¿y tak¿e przypisaæ donios³oæ prawn¹.
Sprawy zmian granic niestanowi¹ce zarazem zasadniczych zmian podzia³u terytorialnego nie nale¿¹ do spraw, w których musz¹ wypowiadaæ
siê bezwarunkowo zawsze mieszkañcy danej wspólnoty w drodze referendum opiniodawczego, w rozumieniu art. 170 Konstytucji. Jeli jednak
w przypadku likwidacji gmin mieszkañcy, w sposób uprawniony, podejm¹ inicjatywê referendaln¹, to w wietle prawa polskiego, maj¹ oni prawo
¿¹daæ przeprowadzenia referendum, bêd¹cego stanowiskiem ca³ej spo³ecznoci lokalnej. Sprawy takie wymagaj¹ jednak zawsze kwalifikowanego
rodzaju konsultacji, o których mowa w art. 5 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego, z którego wynika obowi¹zek uprzedniej konsultacji
ka¿dej zmiany granic spo³ecznoci lokalnej. Zakres konsultacji w przypadku likwidacji nale¿y rozumieæ w sposób mo¿liwie najszerszy. W stosunku do jednostki likwidowanej zakres podmiotowy konsultacji pokrywa
siê z zakresem referendum w rozumieniu art. 170 Konstytucji. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ w przypadku zniesienia danej wspólnoty Konstytucja
RP stwarza wiêksze gwarancje dla mieszkañców ni¿ te, które wynikaj¹
z art. 5 EKST. Nak³ada ona bowiem na w³adze publiczne obowi¹zek przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w takich sprawach, jeli tylko
taka by³a wola mieszkañców. Nasze pañstwo stwarza zatem wiêksze
gwarancje dla lokalnej demokracji bezporedniej ni¿ te, które wynikaj¹
z podpisania i ratyfikowania EKST. Postanowienia art. 5 EKST uzupe³niaj¹ art. 170 Konstytucji w sferze rozwoju instytucji demokracji lokalnej
w zakresie spraw zastrze¿onych do kompetencji organów w³adz ogólnopañstwowych, a maj¹cych istotne znaczenie dla danej wspólnoty terytorialnej (wyroki z: 26 lutego 2003 r., K 30/02 i 4 listopada 2003 r., K 1/03).
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VI. FINANSE PUBLICZNE
1. Danina publiczna
Trybuna³ rozwa¿a³ problem miejsca op³at s¹dowych w systemie finansów publicznych. Zgodnie z art. 217 Konstytucji nak³adanie podatków,
innych danin publicznych, okrelanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a tak¿e zasad przyznawania ulg i umorzeñ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastêpuje w drodze ustawy. Definicjê podatku zawiera art. 6 ustawy Ordynacja podatkowa,
który stanowi, ¿e podatkiem jest publicznoprawne, nieodp³atne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pieniê¿ne na rzecz Skarbu Pañstwa,
województwa, powiatu lub gminy, wynikaj¹ce z ustawy podatkowej. Zatem op³ata nie jest podatkiem, gdy¿ jej ród³a nie mo¿na poszukiwaæ w ustawie podatkowej. Op³ata jest bezzwrotnym wiadczeniem pieniê¿nym, ale
p³atnym, gdy¿ w zamian wnosz¹cy op³atê otrzymuje swoist¹ us³ugê publiczn¹ wiadczon¹ przez wyspecjalizowan¹ jednostkê organizacyjn¹ aparatu pañstwowego, jak¹ jest s¹d, w postaci rozpoznania i rozstrzygniêcia
sprawy s¹dowej.
Pojêcia daniny publicznej nale¿y poszukiwaæ w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych, który stanowi, ¿e dochodami publicznymi s¹:
daniny publiczne, do których zalicza siê podatki oraz inne wiadczenia
pieniê¿ne, których obowi¹zek ponoszenia na rzecz pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych wynika z odrêbnych ustaw. Op³aty nie s¹ podatkiem,
chocia¿ niektóre z nich stanowi¹ wiadczenia pieniê¿ne uzyskiwane jako
dochody jednostek sektora finansów publicznych. Ustawa o finansach publicznych okrela op³aty jako rodzaj dochodów uzyskiwanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Op³aty s¹dowe stanowi¹ szczególny
rodzaj daniny publicznej w rozumieniu przyjêtym w art. 217 Konstytucji
(wyrok z 6 maja 2003 r., P 21/01).
2. Poprawnoæ legislacyjna w sprawach podatkowych
Art. 217 Konstytucji okrela zasadê wy³¹cznoci ustawy w prawie podatkowym stanowi¹c, i¿ nak³adanie podatków, innych danin publicznych,
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okrelanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a tak¿e zasad przyznawania ulg i umorzeñ oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków nastêpuje w drodze ustawy. Zasada obni¿ania
podatku nale¿nego o podatek naliczony jest objêta treci¹ art. 217 Konstytucji, poniewa¿ nale¿y do zasad konstrukcyjnych podatku od towarów
i us³ug. Orzecznictwo TK odnosz¹ce siê do wy³¹cznoci ustawowej w sprawach podatkowych jest bogate. Zasada wy³¹cznoci ustawy dotyczy spraw
wyranie wskazanych w art. 217 Konstytucji, co oznacza, ¿e inne ani¿eli
tam wskazane kwestie mog¹ zostaæ uregulowane w rozporz¹dzeniach wydawanych zgodnie z art. 92 Konstytucji. Istniej¹ jednak pewne elementy,
których okrelenie musi zostaæ obligatoryjnie pozostawione ustawie. Do
nich nale¿y podmiot podatku.
Przyjêcie zasady wy³¹cznoci ustawy w sferze prawa daninowego oznacza, ¿e przypadki, w których w ustawach podatkowych zamieszczane s¹
upowa¿nienia do wydawania aktów podustawowych, zdeterminowane s¹
przede wszystkim brzmieniem art. 217 Konstytucji, w dalszej za dopiero
kolejnoci wymaganiami zawartymi w art. 92 ust. 1 Konstytucji. Oznacza
to, ¿e upowa¿nienie do okrelenia odstêpstwa od podstawowej zasady podatku od towarów i us³ug, jak¹ jest prawo uczestników obrotu towarami
i us³ugami do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug, tj. podatku uiszczonego przez nabywcê oraz powi¹zanego z tym upowa¿nieniem prawo zwrotu, kwoty stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy podatkiem naliczonym a nale¿nym w sytuacji,
gdy kwota podatku naliczonego jest wy¿sza od podatku nale¿nego, musi
spe³niaæ wymagania okrelone w art. 92 ust. 1 Konstytucji, miêdzy innymi zawieraæ wytyczne do treci aktu.
Zdaniem Trybuna³u, jeli upowa¿nienie nie zawiera wytycznych, a w
innych przepisach ustawy znajduj¹ siê szczegó³owe unormowania, to nale¿y
je uznaæ za wystarczaj¹ce do zrekonstruowania szczegó³owych wytycznych
wyznaczaj¹cych treciowy zakres regulacji. Przepisy rozporz¹dzenia stanowi¹ tylko uszczegó³owienie norm wyra¿onych w ustawie. Rozstrzygaj¹c
o konstytucyjnoci przepisów aktów podustawowych w sprawach podatkowych, Trybuna³, pos³uguj¹c siê technik¹ wyk³adni w zgodzie z Konstytucj¹,
wskazuje w sposób wyrany, ¿e przepis rozumiany jako konkretyzacja normy ustawowej jest zgodny z Konstytucj¹ (wyrok z 2 lipca 2003 r., P 27/02).
3. Narodowy Bank Polski
Konstytucja w art. 227 okreli³a pozycjê ustrojow¹ Narodowego Banku Polskiego, nadaj¹c mu rangê centralnego banku pañstwa, któremu przy92
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s³uguje wy³¹czne prawo emisji pieni¹dza oraz ustalania i realizowania polityki pieniê¿nej, wymieni³a jego organy, ich kompetencje, sk³ad i sposób
powo³ywania.
Konstytucja nie formu³uje wprost zasady niezale¿noci centralnego
banku pañstwa. Zdaniem Trybuna³u realizowane przez NBP zadania w du¿ym stopniu wymagaj¹ jego niezale¿noci. Niezale¿noæ finansowa polega na wykluczeniu mo¿liwoci wywierania finansowego nacisku na decyzje banku centralnego, b¹d wyeliminowaniu mo¿liwoci finansowania
wydatków rz¹du bezporednio lub porednio z kredytów banku centralnego. Niezale¿noæ funkcjonalna obejmuje równie¿ samodzielnoæ w wype³nianiu innych funkcji statutowych banku centralnego. Niezale¿noæ instytucjonalna dotyczy przede wszystkim pozycji banku centralnego
w systemie organów pañstwa oraz sposobu powo³ywania i odwo³ywania
w³adz banku. Gwarancj¹ niezale¿noci NBP jest status i rola Rady Polityki Pieniê¿nej. Niezale¿noci mia³o s³u¿yæ przyjêcie przez ustrojodawcê
parytetowego trybu kszta³towania sk³adu Rady Polityki Pieniê¿nej przez
trzy odrêbne organy w³adzy (Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej) i powo³ywanie cz³onków Rady na okres 6 lat, d³u¿szy od kadencji samych organów powo³uj¹cych. Zadania powierzone RPP, do których
nale¿y coroczne ustalanie za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, przedk³adanie ich
do wiadomoci Sejmowi oraz sk³adanie po zakoñczeniu roku bud¿etowego sprawozdania z ich wykonania, winny byæ realizowane w sposób odpowiadaj¹cy konstytucyjnemu statusowi tego organu, w szczególnoci dotyczy to aspektu, jakim jest wiarygodnoæ w sferze realizacji zadañ
konstytucyjnych.
Z art. 227 ust. 5 Konstytucji wynika, ¿e ustrojodawca przyj¹³ koncepcjê indywidualnej kadencji poszczególnych cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej oraz ¿e powo³anie ka¿dego cz³onka nastêpuje na okres szeciu lat.
Przepis ten powinien byæ interpretowany w sposób sprzyjaj¹cy stabilizacji
personalnej RPP i d³ugofalowoci prowadzonej przez ni¹ polityki, a jednoczenie ograniczaj¹cy negatywne konsekwencje wp³ywu cyklu politycznego na tê politykê. Indywidualizacja kadencji cz³onków Rady, która w perspektywie przynosi skutek w postaci zró¿nicowania momentu powo³ywania
poszczególnych osób wchodz¹cych w sk³ad Rady, gwarantuje jej funkcjonaln¹ oraz instytucjonaln¹ ci¹g³oæ. Z sytuacj¹ przyjêcia kadencji ca³ej
Rady jako organu kolegialnego wi¹¿e siê ryzyko wyst¹pienia przerwy miêdzykadencyjnej w przypadku trudnoci z wy³onieniem nowego sk³adu RPP.
Przy interpretacji art. 227 ust. 5 Konstytucji Trybuna³ wzi¹³ pod uwagê konstytucyjn¹ zasadê przychylnoci procesowi integracji europejskiej
i wspó³pracy miêdzy pañstwami (Preambu³a oraz art. 9 Konstytucji), zgod93
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nie z któr¹ niezale¿noæ banku centralnego powinna byæ rozpatrywana tak¿e na tle standardów wynikaj¹cych z Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹ oraz Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Wspomniane akty zawieraj¹ regulacje dotycz¹ce m.in. aspektu personalnej niezale¿noci tych cz³onków organów
decyzyjnych narodowych banków centralnych, którzy maj¹ wp³yw na wykonywanie przez banki centralne pañstw cz³onkowskich UE funkcji wynikaj¹cych z uczestnictwa w ESBC (a wiêc w przysz³oci równie¿ cz³onków
Rady Polityki Pieniê¿nej). Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Instytutu
Monetarnego, formu³owanymi na podstawie art. 14 § 2 Statutu ESBC/EBC,
po¿¹dana jest likwidacja takich sytuacji, w których cz³onek organu decyzyjnego narodowego banku centralnego jest wybierany na pozosta³y okres kadencji krótszy ni¿ 5 lat w miejsce cz³onka, który opuci³ organ przed up³ywem kadencji.
W konkluzji powy¿szych rozwa¿añ Trybuna³ przyj¹³, ¿e art. 227 ust. 5
Konstytucji nale¿y odczytywaæ jako statuuj¹cy 6-letni¹ kadencjê indywidualn¹ poszczególnych osób wchodz¹cych w sk³ad Rady Polityki Pieniê¿nej.
Konstytucja nie przewiduje ograniczeñ dotycz¹cych cz³onków, co do
ponownego wyboru lub powo³ania na drug¹ b¹d trzeci¹ kadencjê tej samej osoby, w tym przewodnicz¹cego. Z tego wzglêdu kwestia powtórnej
kadencji osoby wchodz¹cej w sk³ad Rady Polityki Pieniê¿nej winna byæ
postrzegana jako jedna ze szczegó³owych zasad powo³ywania i odwo³ywania organów Narodowego Banku Polskiego, stanowi¹cych na mocy
art. 227 ust. 7 Konstytucji materiê przekazan¹ do uregulowania w ustawie
polskiej (wyrok z 24 listopada 2003 r., K 26/03).
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VIII. KONTAKTY MIÊDZYNARODOWE,
DZIA£ALNOÆ POPULARYZATORSKA
ORAZ DZIA£ALNOÆ BIURA TRYBUNA£U
KONSTYTUCYJNEGO
1. Kontakty miêdzynarodowe
W 2003 r. utrzymywano o¿ywione kontakty miêdzynarodowe z s¹dami konstytucyjnymi, instytucjami naukowymi oraz organizacjami miêdzynarodowymi, w tym agendami Rady Europy. Trybuna³ Konstytucyjny bra³
aktywny udzia³ w pracach Konferencji Europejskich S¹dów Konstytucyjnych oraz towarzysz¹cych im spotkañ tzw. Krêgu Przewodnicz¹cych S¹dów Konstytucyjnych. W padzierniku odby³o siê spotkanie przygotowawcze do XIII Kongresu Konferencji Europejskich S¹dów Konstytucyjnych
na Cyprze, w którym uczestniczy³a delegacja polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego z Prezesem TK na czele. Ustalono, ¿e XIII Kongres na temat
Kryteria dopuszczalnoci ograniczania praw cz³owieka w praktyce s¹downictwa konstytucyjnego, odbêdzie siê w dniach 15-20 maja 2005 roku
w Nikozji (Cypr).
W ramach kontaktów dwustronnych z s¹dami konstytucyjnymi sêdziowie TK uczestniczyli w dorocznej, ju¿ ósmej, konferencji s¹dów konstytucyjnych Polski i Litwy na temat: Narodowe s¹dy konstytucyjne a integracja europejska, która odby³a siê w czerwcu w Druskiennikach. Prezes
i Wiceprezes TK uczestniczyli w miêdzynarodowej konferencji Sprawiedliwoæ konstytucyjna a pañstwo prawa, która odby³a siê we wrzeniu w Wilnie z okazji X-lecia powstania S¹du Konstytucyjnego Republiki Litewskiej.
W padzierniku Prezes TK wyg³osi³ referat Pozycja mniejszoci w Polsce
w wietle orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego podczas debaty na temat Ochrona mniejszoci a s¹dy konstytucyjne zorganizowanej z okazji
X-lecia powstania S¹du Konstytucyjnego Ksiêstwa Andory.
W kwietniu delegacja TK z Prezesem na czele przebywa³a w Ljubljanie na zaproszenie S¹du Konstytucyjnego Republiki S³owenii. Rozmowy
ze s³oweñskimi sêdziami powiêcone by³y roli skargi konstytucyjnej w demokratycznym systemie prawa oraz konstytucji i integracji europejskiej
w orzecznictwie s¹du konstytucyjnego.
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W czerwcu, przebywaj¹ca na Ukrainie, na zaproszenie ukraiñskiego
S¹du Konstytucyjnego, delegacja TK spotka³a siê z Prezydentem Ukrainy
Leonidem Kuczm¹, Prezesem S¹du Konstytucyjnego Ukrainy Myko³¹
Seliwonem, Prezesem Rady Najwy¿szej Ukrainy Vo³odymyrem £ytwynem, Prezesem S¹du Najwy¿szego Ukrainy Vasylem Maljarenk¹ oraz Pe³nomocnikiem Rady Najwy¿szej Ukrainy ds. Obywatelskich Nin¹ Karpaczow¹. Sêdziowie TK w trakcie spotkania seminaryjnego z sêdziami S¹du
Konstytucyjnego dyskutowali na temat podstawowych praw i wolnoci
w orzecznictwie S¹du Konstytucyjnego ze szczególnym uwzglêdnieniem
gwarancji wolnoci s³owa, prawa w³asnoci i prawa do s¹du.
W grudniu delegacja Trybuna³u Konstytucyjnego w sk³adzie: prof. Marek Safjan  Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, prof. Andrzej M¹czyñski
 Wiceprezes TK i prof. Miros³aw Wyrzykowski  Sêdzia TK przebywa³a,
na zaproszenie Rady Konstytucyjnej Republiki Francuskiej, w Pary¿u.
Rozmowy powiêcone by³y tematom: orzecznictwo konstytucyjne i prawo europejskie oraz kontrola prawa finansowego w orzecznictwie konstytucyjnym. Oprócz oficjalnych spotkañ polska delegacja wziê³a udzia³ w uroczystoci z okazji rocznicy Powstania Listopadowego zorganizowanej przez
Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w siedzibie Ambasady RP
w Pary¿u.
Na zaproszenie Prezesa TK w lutym goci³ w Polsce Prezes S¹du Najwy¿szego Izraela prof. Aharon Barak. By³a to pierwsza wizyta w Polsce
najwa¿niejszego przedstawiciela w³adz s¹downiczych tego kraju. Przewodnicz¹cy S¹du Najwy¿szego Izraela spotka³ siê z sêdziami TK i przedstawicielami najwy¿szych w³adz RP. Przedmiotem rozmów by³a problematyka praw cz³owieka w orzecznictwie s¹dowym w warunkach pañstwa
demokratycznego, wielokulturowego, wielowyznaniowego z ogromn¹ iloci¹ problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem.
W marcu, na zaproszenie Prezesa TK i Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, goci³ w Polsce Przewodnicz¹cy Trybuna³u Sprawiedliwoci
Wspólnot Europejskich prof. Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Podczas pobytu
w Warszawie spotka³ siê z Prezesami TK, S¹du Najwy¿szego oraz Naczelnego S¹du Administracyjnego. Tematem rozmowy by³y relacje miêdzy prawem europejskim i konstytucj¹ europejsk¹ a s¹dami najwy¿szych instancji.
Prof. Iglesias spotka³ siê tak¿e z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaniewskim. Odby³y siê równie¿ spotkania seminaryjne z sêdziami Trybuna³u Konstytucyjnego (na temat: Prawa Cz³owieka w orzecznictwie Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoci i Trybuna³u Konstytucyjnego) i z sêdziami S¹du
Najwy¿szego (na temat: Prawo wspólnot Europejskich a s¹dy krajowe).
Prof. Iglesias wyg³osi³ w siedzibie S¹du Najwy¿szego wyk³ad na temat Nad96
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rzêdnoæ prawa wspólnotowego nad prawem narodowym w orzecznictwie
Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich w Luksemburgu.
http://www.trybunal.gov.pl/Wiadom/Wizyty/20030314/Iglesias 18III03.pdf
W maju wizytê w Polsce z³o¿y³a delegacja S¹du Konstytucyjnego Rumunii z jego przewodnicz¹cym prof. Nicolae Popa na czele. W sk³adzie delegacji znaleli siê równie¿: Nicolae Cochinescu, sêdzia S¹du Konstytucyjnego Rumunii oraz Ruxandra Sãbãreanu, Sekretarz Generalny SK.
Delegacja rumuñska spotka³a siê z sêdziami TK, w trakcie spotkania dyskutowano na temat orzecznictwa, stosowania w praktyce instytucji skargi konstytucyjnej. Delegacja spotka³a siê z Prezesem Naczelnego S¹du Administracyjnego, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz z Marsza³kiem Sejmu.
W Trybunale Konstytucyjnym gocili tak¿e: Prokurator Generalna
Republiki Czeskiej  Maria Beneova oraz przedstawiciele brytyjskiego
departamentu ds. konstytucyjnych  Andrew McDonald oraz Edwin Kilby.
Sêdziowie TK uczestniczyli w wielu konferencjach i seminariach miêdzynarodowych, miêdzy innymi w styczniu Prezes TK uczestniczy³ w Strasburgu w sesji inauguruj¹cej obrady Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. W lutym Prezes TK uczestniczy³ w konferencji na temat Bioetyka
i sêdziowie w Lozannie, zorganizowanej przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Prawa, Etyki i Nauki (Association Internationale Droit, Ethique
et Science) we wspó³pracy ze Szwajcarskim Instytutem Prawa Porównawczego. W konferencji wziêli tak¿e udzia³ sêdziowie Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu, S¹du Apelacyjnego Quebecu, szwajcarskiego Trybuna³u Federalnego oraz francuskiego S¹du Kasacyjnego. W lutym na
Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w ramach Forum Constitutionis
Europae, sêdzia TK Miros³aw Wyrzykowski wyg³osi³ wyk³ad Polska konstytucja w wietle europejskiego procesu konstytucyjnego. W maju Prezes TK wzi¹³ udzia³ w XI Miêdzynarodowej Konferencji Sêdziowskiej
organizowanej przez Center for Democracy S¹dy najwy¿szych instancji.
Problemy niezawis³oci sêdziowskiej, która odby³a siê w Waszyngtonie,
wyg³aszaj¹c referat na temat Prawa i wolnoci cz³owieka a walka z terroryzmem. W XI Miêdzynarodowym Forum Prawa Konstytucyjnego na
temat: S¹d Konstytucyjny jako gwarancja podzia³u w³adzy, które odby³o siê w Moskwie w padzierniku, uczestniczy³ sêdzia TK Marek Mazurkiewicz, który wyg³osi³ referat Trybuna³ Konstytucyjny i jego rola w kontroli konstytucyjnoci dzia³añ organów legislacyjnych. W padzierniku
Prezes TK przebywa³ w Izraelu na zaproszenie Przewodnicz¹cego S¹du
Najwy¿szego Izraela, prof. Aharona Baraka, gdzie spotka³ siê z Prezydentem Izraela Mosze Kacawem, a tak¿e z Przewodnicz¹cym Knesetu Rubenem Rivlinem. Prezes TK wyg³osi³ w siedzibie S¹du Najwy¿szego wy97
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k³ad na temat: Konstytucyjne podstawy odpowiedzialnoci odszkodowawczej w³adzy publicznej  tendencje i nowe wyzwania. Wspólnie z ministrem spraw wewnêtrznych Niemiec i ministrem sprawiedliwoci Izraela
uczestniczy³ tak¿e w inauguracji roku prawniczego na spotkaniu Izraelskiej Rady Adwokackiej. W listopadzie, na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów Kraju Zwi¹zkowego Hesji, Prezes TK wzi¹³ udzia³ w Kongresie
Nasza przysz³oæ europejska. Aktualne wyzwania zjednoczenia europejskiego  dotycz¹cym Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Kongres ten by³ czêci¹ uroczystoci obchodów Europejskich Dni Konstytucyjnych we Frankfurcie nad Menem. Prezes TK, wraz z innymi
przedstawicielami s¹dów konstytucyjnych oraz z Prezesem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, wzi¹³ udzia³ w dyskusji na temat nowego
porz¹dku prawnego i konstytucyjnego Unii Europejskiej. Wiceprezes Trybuna³u Konstytucyjnego uczestniczy³ w listopadzie w I Miêdzynarodowej
Konferencji, zorganizowanej przez Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie
Prawników we wspó³pracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie na temat: Prawa cz³owieka jako kryterium konstytucyjnoci ustawodawstwa
i orzecznictwa, otwieraj¹cej cykl konferencji pod wspólnym tytu³em:
Systemy prawne  analiza porównawcza. Dialog miêdzy prawnikami Izraela, Polski i Niemiec, na której wyg³osi³ referat na temat: Ochrona konstytucyjnych wolnoci i praw cz³owieka w wietle orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego. W maju w konferencji The Constitutional Context
of Reconciliation with a Totalitarian Past, zorganizowanej przez S¹d Konstytucyjny Republiki Czeskiej oraz Deutsche Stiftung für Internationale
Rechtliche Zusammenarbeit, Dyrektor Zespo³u Orzecznictwa i Studiów
Biura Trybuna³u Konstytucyjnego przedstawi³ referat Rozrachunek z przesz³oci¹ komunistyczn¹ w polskim ustawodawstwie i orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Nale¿y odnotowaæ tak¿e, ¿e w maju, sêdzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska otrzyma³a tytu³ doctor honoris causa Uniwersytetu im. Roberta Schumanna w Strasburgu, za we wrzeniu w Pa³acu Prezydenckim
w Wilnie odby³a siê uroczystoæ odznaczenia Prezesa TK Krzy¿em Komandorskim Orderu Wielkiego Ksiêcia Litwy Giedymina w uznaniu zas³ug w zakresie wspó³pracy miêdzy polskim Trybuna³em Konstytucyjnym
i litewskim S¹dem Konstytucyjnym.
2. Dzia³alnoæ popularyzatorska
W lutym Trybuna³ Konstytucyjny otrzyma³ Z³oty Paragraf, doroczn¹
nagrodê Gazety Prawnej, za konsekwencjê w obronie podstawowych za98
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sad Konstytucji oraz wywieranie korzystnego wp³ywu na jakoæ i spójnoæ polskiego prawa. W marcu Prezes TK zosta³ laureatem Nagrody im.
Idziego Radziszewskiego, przyznawanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uroczyste wrêczenie nagrody nast¹pi³o w czasie Publicznego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL, laudacjê wyg³osi³ prof. Adam
Strzembosz. Podczas uroczystoci prof. Marek Safjan wyg³osi³ odczyt Rola
prawnika we wspó³czesnym wiecie. Nagroda im. Idziego Radziszewskiego  pierwszego rektora KUL, przyznawana jest od 1974 roku za wybitne osi¹gniêcia naukowe w duchu humanizmu chrzecijañskiego.
3 maja 2003 roku, w dniu wiêta Konstytucji, Trybuna³ Konstytucyjny tradycyjnie ju¿ zorganizowa³ uroczyste spotkanie, w którym udzia³ wziêli
najwy¿si przedstawiciele w³adz RP, delegacja S¹du Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, wybitni prawnicy, historycy oraz inni zaproszeni gocie. Uroczystoæ uwietni³ wyk³ad prof. Normana Daviesa na temat: Pañstwa konstytucyjne, pañstwa niekonstytucyjne a pañstwa na wpó³
konstytucyjne. Obchodom wiêta Konstytucji 3 maja 1791 roku towarzyszy³a specjalna prezentacja, przygotowana we wspó³pracy m.in. z Archiwum G³ównym Akt Dawnych, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy,
Uni¹ Metropolii Miast Polskich i Oficyn¹ Wydawnicz¹ Sztych, prezentuj¹ca konstytucyjno-ustrojowe tradycje przestrzeni warszawskiej, trwaj¹ce od koñca XVI wieku. Na prezentacjê tê, dostêpn¹ w Trybunale w dniach
3-8 maja 2003 roku, sk³ada³y siê miêdzy innymi dwie panoramy miasta:
Adolfa Kozarskiego z 1875 roku i Marka Ostrowskiego z 2000 roku. Rozwiniêciem prezentacji by³a ekspozycja najstarszej Ustawy Zasadniczej
(Konstytucji) Rzeczypospolitej Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego: Aktu Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, Artyku³ów Henrykowskich i Pacta Conventa Henryka Walezego, uchwalonych w maju
1573 roku i obowi¹zuj¹cych do koñca Rzeczypospolitej, oraz Konstytucji
3 maja 1791 roku.
Upowszechnianiu wartoci konstytucyjnych s³u¿¹ tak¿e, organizowane w siedzibie TK, spotkania i wyk³ady. Na zaproszenie Trybuna³u Konstytucyjnego w 2003 r. wyk³ady wyg³osili  prof. S³awomira Wronkowska
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat Utrata mocy
obowi¹zuj¹cej aktu normatywnego w nastêpstwie orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego i jej skutki dla porz¹dku prawnego oraz prof. Aharon
Barak, Prezes S¹du Najwy¿szego Izraela na temat Rola sêdziego s¹du
najwy¿szej instancji w systemie demokratycznym. 17 padziernika w Trybunale Konstytucyjnym odby³o siê pierwsze spotkanie z cyklu Wszechnica Konstytucyjna, które rozpoczê³o cykl zajêæ tematycznych zorganizowanych przez TK wspólnie z Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli
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w Warszawie. Tematami spotkañ odbywanych w ramach Wszechnicy Konstytucyjnej, w której uczestnicz¹ nauczyciele oraz uczniowie szkó³ ponadpodstawowych, s¹: kultura konstytucyjna i obywatelska, pañstwo prawa i rz¹dy prawa, konstytucjonalizm, spo³eczeñstwo obywatelskie, a przede
wszystkim s¹downictwo konstytucyjne.
W maju odby³a siê, ju¿ po raz pi¹ty, symulacja rozprawy przed Trybuna³em Konstytucyjnym przygotowana przez studentów II roku studiów Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Za w grudniu w siedzibie TK odby³a siê kolejna ju¿, organizowana przez Europejskie
Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, pod patronatem Prezesa TK, edycja konkursu Moot Court Competition  symulacja rozprawy przed Trybuna³em Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich. Wraz z ELSA Warszawa
wspó³organizatorem rozprawy by³o Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
We wrzeniu w siedzibie TK odby³a siê uroczysta prezentacja ostatniej ksi¹¿ki zmar³ego w 2002 r. prof. Zdzis³awa Czeszejko-Sochackiego
S¹downictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym wydanej
przez Wydawnictwa TK ku czci Autora z Jego rêkopisu. W grudniu odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich autorstwa grupy studentów Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pod opiek¹ naukow¹ prof. Ewy £êtowskiej.
3. Dzia³alnoæ Biura Trybuna³u Konstytucyjnego
Biuro TK wykonuje zadania okrelone w art. 17 ustawy o TK, rozwiniête i uszczegó³owione w Regulaminie Trybuna³u Konstytucyjnego oraz
Statucie Biura.
Biuro realizuje zadania w dwóch obszarach. W pierwszym mieszcz¹
siê zwi¹zane z bezporedni¹ obs³ug¹ prac Trybuna³u wszelkie czynnoci
pomocnicze w zakresie jego dzia³alnoci orzeczniczej, wspomagaj¹ce pracê
sêdziów. W drugim zadania dotycz¹ce szeroko rozumianych warunków
techniczno-organizacyjnych i administracyjnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem Trybuna³u, prac¹ Biura oraz utrzymaniem i rozwojem infrastruktury s³u¿¹cej Trybuna³owi Konstytucyjnemu.
W zakresie obs³ugi prac Trybuna³u Konstytucyjnego Biuro wykonywa³o czynnoci rejestracyjne, przygotowawcze oraz inne proceduralne,
zlecane  w ró¿nych stadiach postêpowania  przez Prezesa Trybuna³u
lub sk³ady sêdziowskie w sprawach bêd¹cych przedmiotem prac Trybuna³u.
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Zapewniono obs³ugê wszystkich rozpraw Trybuna³u Konstytucyjnego
oraz posiedzeñ Trybuna³u w sprawach rozpatrywanych w trybie postêpowania niejawnego.
W sprawach wskazanych przez Prezesa Trybuna³u, dotycz¹cych przedmiotu szczególnie interesuj¹cego szerok¹ opiniê publiczn¹, przedstawicielom mediów oraz na stronach internetowych Trybuna³u udostêpniano
materia³y w postaci wniosków i stanowisk uczestników postêpowania; we
wszystkich za sprawach, w których Trybuna³ wyda³ wyrok  tekst sentencji wyroku bezporednio w dniu zakoñczenia rozprawy.
W odniesieniu do skarg konstytucyjnych oraz wniosków przedk³adanych Trybuna³owi Konstytucyjnemu przez podmioty o tzw. ograniczonej
legitymacji do wystêpowania do Trybuna³u, Biuro wykonywa³o, odpowiednio pod nadzorem Prezesa oraz sêdziów, czynnoci zwi¹zane ze wstêpn¹
kontrol¹ proceduraln¹ skarg i wniosków, a nastêpnie czynnoci pomocnicze w zakresie ich wstêpnego rozpoznania.
Jednoczenie Biuro obowi¹zane by³o zapoznaæ siê z ponad 2100 pismami od obywateli oraz instytucji, maj¹cymi g³ównie charakter skargi
w konkretnej sprawie petenta (z regu³y sprawy zawis³e przed s¹dami powszechnymi lub rozpatrywane przez organy administracji) lub w sprawach
ewidentnie nale¿¹cych do w³aciwoci innych organów. Dok³adano starannoci, aby termin udzielania przez Biuro odpowiedzi na pisma petentów w zasadzie nie przekracza³ 7 dni.
Na tle niektórych przypadków, gdy obywatele sygnalizuj¹ istotne problemy zwi¹zane ze stosowaniem prawa, Biuro podjê³o wspó³pracê z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie przekazywania takich
spraw Rzecznikowi w trybie roboczej sygnalizacji, do wykorzystania
w ramach kompetencji oraz uznania RPO.
W 2003 r. formu³a wykonywania zadañ Biura w zakresie analizy orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego oraz konfrontacji tego orzecznictwa
z judykatur¹ S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego oraz
s¹dów powszechnych, a tak¿e studiów nad poszczególnymi problemami
na u¿ytek prac Trybuna³u podlega³a dalszemu kszta³towaniu i doskonaleniu, zw³aszcza co do ich konkretnej przydatnoci. Zaprezentowano szereg
opracowañ tematycznych oraz porównawczo-przekrojowych, a tak¿e notatek sygnalnych w sprawach zlecanych przez sêdziów lub sk³ady orzekaj¹ce Trybuna³u. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ opracowania: Wnioski de lege
ferenda wynikaj¹ce z wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cych
przepisów kodeksu postêpowania cywilnego i noweli z 24 maja 2000 r.,
które na prze³omie lipca i sierpnia zosta³o oficjalnie przekazane przez Prezesa TK wicemarsza³kowi Sejmu J. Wojciechowskiemu i przewodnicz¹101
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cemu Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoci, prof.
Z. Radwañskiemu oraz Problemy uwzglêdniania wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego w urzêdowych organach publikacyjnych oraz w elektronicznych i ksi¹¿kowych zbiorach tekstów prawnych (analiza wybranych przypadków i wnioski, stan na 1 lipca 2003 r.), które zosta³o przekazane przez
Szefa Biura TK g³ównym wydawcom (zarówno pañstwowym, jak i prywatnym) drukowanych i elektronicznych zbiorów przepisów prawnych.
Podjêto prace studyjne zwi¹zane z przygotowaniem do cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej w zakresie zagadnieñ, które mog¹ mieæ znaczenie dla orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego po akcesji. W szczególnoci przygotowano obszerne opracowania dotycz¹ce: wypowiedzi Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich w kwestii pierwszeñstwa
prawa wspólnotowego przed prawem krajowym pañstw cz³onkowskich;
problemów relacji miêdzy narodowym prawem konstytucyjnym i prawem
wspólnotowym w dotychczasowym orzecznictwie s¹dów konstytucyjnych
pañstw cz³onkowskich; stanowiska doktryny prawa i judykatury w kwestiach rozgraniczenia kompetencji oraz form kooperacji miêdzy Trybuna³em Sprawiedliwoci WE a s¹dami konstytucyjnymi. Opracowania te udostêpniono tak¿e zainteresowanym instytucjom i osobom, miêdzy innymi
poprzez publikacjê na stronach internetowych Trybuna³u.
Nadto, prace Biura w tym zakresie koncentrowa³y siê na pozyskiwaniu materia³ów zwi¹zanych z orzecznictwem innych europejskich s¹dów
konstytucyjnych, g³ównie w kontekcie zagadnieñ funkcjonowania prawa
europejskiego i akcesji Polski do Unii Europejskiej. W tej mierze Biuro
przygotowa³o i rozpowszechni³o swoiste vademecum po elektronicznych
bazach z dostêpem do orzecznictwa zagranicznych s¹dów konstytucyjnych,
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci oraz Trybuna³u Praw Cz³owieka, a tak¿e umo¿liwiaj¹ce zapoznawanie siê z aktami normatywnymi prawa europejskiego. Trwa³o kompletowanie ksiêgozbioru problematyki prawa europejskiego oraz zagadnieñ instytucjonalnych Unii Europejskiej;
Biuro zapewni³o nabycie najbardziej uznanych w pañstwach UE komentarzy prawa europejskiego w jêzyku angielskim, francuskim i niemieckim.
Podjêto równie¿ problem zwi¹zany z ustaleniem sposobu prezentacji
orzeczeñ interpretacyjnych TK w publikatorach urzêdowych oraz dostêpnych na rynku elektronicznych i ksi¹¿kowych zbiorach tekstów prawnych.
Ka¿dy wyrok TK, jako rozstrzygniêcie wyposa¿one w moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i maj¹ce w istocie treæ normatywn¹, powinien byæ prezentowany w sposób mo¿liwie najbli¿szy prezentacji ingerencji dokonywanych w tekcie danego aktu normatywnego przez prawodawcê pozytywnego, a z drugiej strony jego prezentacja powinna byæ maksymalnie
102

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2003 r.

oddzielona od prezentacji orzecznictwa s¹dów, którego funkcj¹ jest jedynie wyk³adnia norm obowi¹zuj¹cych. Trybuna³ podj¹³ w tej kwestii wspó³pracê z wiod¹cymi wydawcami przepisów prawnych i jak dot¹d, prawie
bez pozytywnych rezultatów. W celu rozwi¹zania tego problemu nie mo¿na wykluczyæ potrzeby zmiany przepisów prawa odnosz¹cych siê do publikacji aktów prawnych.
W ubieg³ym roku doskonalono wykonywanie zadañ Biura w zakresie komunikacji spo³ecznej w odniesieniu do pracy i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, g³ównie ukierunkowanych na wspó³pracê z pras¹ i mediami. Standardem naszej pracy jest poprzedzanie rozpraw przed
Trybuna³em Konstytucyjnym stosownymi komunikatami prasowymi, organizowanie konferencji prasowych bezporednio po wydaniu wyroku
przez Trybuna³, publikowanie komunikatów prasowych prezentuj¹cych
istotê rozstrzygniêæ Trybuna³u, a tak¿e sentencji orzeczeñ w dniu ich og³oszenia. Podstawowym rodkiem owej komunikacji medialnej s¹ narzêdzia elektroniczne  w sieci internetowej Trybuna³u, ale te¿ materia³y
drukowane.
Sta³e zainteresowanie i uznanie znajduje mo¿liwoæ obserwowania niektórych rozpraw przed Trybuna³em w formie transmisji internetowych; bez
w¹tpienia ta postaæ komunikacji spo³ecznej ma walory nie tylko informacyjne, ale i edukacyjne.
Biuro zapewnia sta³e kontakty z pras¹ Prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego, a tak¿e organizuje cykliczne spotkania Prezesa z przedstawicielami redakcji najwiêkszych mediów drukowanych i elektronicznych.
W zakresie spraw o charakterze administracyjnym i gospodarczym
w 2003 r. Biuro realizowa³o wszystkie statutowe zadania zwi¹zane z modernizacj¹, utrzymaniem oraz eksploatacj¹ elementów infrastruktury, zapewnianiem w³aciwych technicznych warunków pracy Trybuna³u Konstytucyjnego, sêdziów Trybuna³u i pracowników Biura, a tak¿e organizacj¹
wizyt, spotkañ i uroczystoci na terenie Trybuna³u.
Wszystkie zadania realizowano na miarê posiadanych rodków bud¿etowych, którymi starano siê gospodarowaæ racjonalnie i w zgodzie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
W tym obszarze spraw na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ prace Biura
zwi¹zane z zakoñczeniem budowy i oddaniem do u¿ytku obiektu mieszcz¹cego now¹ salê rozpraw, z nowoczesnym zapleczem technicznym oraz
niewielk¹, ale bardzo przydatn¹, powierzchni¹ biurow¹. Inauguracja nowej sali rozpraw nast¹pi³a podczas Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego 8 kwietnia 2003 roku.
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Na szczególne wyeksponowanie zas³uguj¹ równie¿ przedsiêwziêcia
Biura w 2003 r. zwi¹zane z kolejnym etapem wymiany i uzupe³niania sprzêtu komputerowego wraz z nowoczesnym oprogramowaniem, z przeznaczeniem do pracy sêdziów oraz pracowników Biura. Jednoczenie w 2003 r.
rozpoczêto przygotowania koncepcyjne do zbudowania w Biurze jednolitego, spójnego systemu informatycznego, którego powstanie determinuje
posiadanie ju¿ obecnie dobrego sprzêtu i oprogramowania.
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IV. PODSUMOWANIE
Dzia³alnoæ orzecznicza Trybuna³u Konstytucyjnego w 2003 r. wiadczy o wzrocie roli s¹downictwa konstytucyjnego w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym Polski. Dowodz¹ tego zarówno dane statystyczne zaprezentowane w postaci za³¹czników do Informacji jak równie¿ ranga spraw
rozstrzyganych przez Trybuna³. Dorobek orzeczniczy Trybuna³u wzbogaci³ siê o wypowiedzi maj¹ce istotne znaczenie w obszarze problematyki
proceduralnej Trybuna³u, w zakresie rozumienia norm konstytucyjnych oraz
prawa Wspólnot Europejskich.
Odnotowano wzrost liczby spraw merytorycznie rozstrzygniêtych przez
Trybuna³ w stosunku do lat ubieg³ych. Zwiêkszy³a siê liczba spraw rozstrzygniêtych w trybie kontroli abstrakcyjnej nastêpczej, w tym inicjowanej przez
podmioty posiadaj¹ce szczególn¹ legitymacjê procesow¹. Wiêcej ni¿ w latach poprzednich rozstrzygniêto spraw w trybie kontroli konkretnej. Na ubieg³orocznym poziomie pozosta³a liczba spraw rozstrzygniêtych w trybie pytania prawnego, natomiast wzros³a liczba spraw wniesionych w trybie skargi
konstytucyjnej. Pozytywnym zjawiskiem jest malej¹ca liczba skarg konstytucyjnych, którym odmówiono nadania dalszego biegu z powodu braków formalnych. Zwiêkszy³a siê tak¿e, w stosunku do roku ubieg³ego, liczba wyroków, w których Trybuna³ uzna³ zgodnoæ badanych przepisów z Konstytucj¹.
Problemy proceduralne dotyczy³y przepisów ustawy o TK, ich rozumienia i zakresu stosowania odpowiednio przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego. Trybuna³ wskaza³, ¿e Konstytucja, stanowi¹c ¿e orzeczenia
TK maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne, wyznaczy³a nieprzekraczaln¹ dla ustaw zwyk³ych granicê prawn¹, dopuszczaj¹c¹ odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. Trybuna³ zasygnalizowa³ potrzebê
rozwa¿enia przez ustawodawcê doprecyzowania, budz¹cych w¹tpliwoci
interpretacyjne, niektórych przepisów ustawy o TK (np. udzia³ sêdziego
TK w wydaniu lub uczestniczeniu w wydaniu zakwestionowanego aktu
normatywnego, wyroku, decyzji administracyjnej albo innego rozstrzygniêcia  art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK).
Z problemów konstytucyjnych w 2003 r. nale¿y odnotowaæ rozstrzygniêcia o znaczeniu precedensowym.
Po raz pierwszy od wejcia w ¿ycie Konstytucji z 1997 r. rozwa¿ano
problem w³adzy zwierzchniej Narodu poprzez prawo Jego udzia³u w refe105
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rendum ogólnokrajowym i lokalnym. Rozstrzygaj¹c o zgodnoci przepisów ustaw o referendum ogólnokrajowym i lokalnym, Trybuna³ odniós³
siê do konstytucyjnego rozumienia demokracji.
Orzecznictwo TK wzbogacone zosta³o o rozwa¿ania dotycz¹ce odpowiednioci vacatio legis w sytuacji kolizji wartoci konstytucyjnych.
Uznanie przez TK, ¿e dosz³o do naruszenia art. 2 Konstytucji w sytuacji,
gdy ustawa ju¿ wesz³a w ¿ycie, a czêæ jej adresatów siê do niej zastosowa³a, mog³oby nast¹piæ tylko w ra¿¹cych przypadkach. Orzeczenie takie
spowodowa³oby bowiem koniecznoæ stosowania fikcji, i¿ ustawa nie zaczê³a obowi¹zywaæ, a jej wejcie w ¿ycie, w kszta³cie merytorycznie niezmienionym, uzale¿nione by³oby od ponownej decyzji Parlamentu w sprawie vacatio legis. Jeli zatem vacatio legis odpowiada generalnym
za³o¿eniom, wynikaj¹cym z art. 4 ust. 1 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, brak jest podstaw do
kwestionowania jej zgodnoci z Konstytucj¹.
W dorobku orzeczniczym Trybuna³u odnosz¹cym siê do przyrodzonej
i niezbywalnej godnoci cz³owieka po raz pierwszy wskazano na rozumienie godnoci jako wartoci transcendentalnej, pierwotnej wobec innych
praw i wolnoci, przyrodzonej i niezbywalnej, podlegaj¹cej bezwzglêdnej
ochronie oraz godnoci cz³owieka, która jako prawo osobiste obejmuje
wartoci ¿ycia psychicznego i te wszystkie okrelaj¹ce podmiotow¹ pozycjê jednostki w spo³eczeñstwie, których ochrona mo¿e zostaæ ograniczona
ze wzglêdu na inne wartoci konstytucyjne.
Wskazaæ nale¿y tak¿e na rozwa¿ania Trybuna³u dotycz¹ce zawodów
prawniczych, zakresu spraw zastrze¿onych do w³aciwoci adwokatów i radców prawnych i wskazania na brak dostatecznej okrelonoci przepisów
odnosz¹cych siê do zakresu spraw zastrze¿onych do ich wy³¹cznoci, a w
konsekwencji niejasnoæ co do mo¿liwoci wykonywania czynnoci prawnych przez osoby z wykszta³ceniem prawniczym nieposiadaj¹ce statusu adwokata czy radcy prawnego.
Szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do liczby rozpoznanych spraw,
wydanych orzeczeñ, podmiotów inicjuj¹cych postêpowanie, podstawy
kontroli, charakterystyki orzeczeñ oraz zdañ odrêbnych obrazuj¹ za³¹czniki stanowi¹ce integraln¹ czêæ Informacji.

106

ZA£¥CZNIKI

'



Za³¹cznik III
PODMIOTY INICJUJ¥CE POSTÊPOWANIE PRZED TRYBUNA£EM
KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPOZNANYCH W 2003 R.

UWAGA!
1. Poni¿sze dane nie uwzglêdniaj¹ wniosków i skarg konstytucyjnych, którym
w postêpowaniu wstêpnym odmówiono nadania dalszego biegu (sygn. Tw
i Ts).
2. Liczba podmiotów inicjuj¹cych postêpowanie nie jest to¿sama z liczb¹
rozpatrzonych spraw, ze wzglêdu na ³¹czenie do wspólnego rozpoznania
wniosków, pytañ prawnych lub skarg konstytucyjnych (zob. rubrykê dotycz¹c¹ wnioskodawców w za³¹cznikach V i VI).
3. Liczba podmiotów inicjuj¹cych postêpowanie nie jest to¿sama z liczb¹
wydanych orzeczeñ, poniewa¿ w jednej sprawie mo¿e byæ wydanych kilka
orzeczeñ.

A. Podmioty inicjuj¹ce postêpowanie w trybie wniosku
Prezydent RP (w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji)
 K 53/02, K 37/02
Marsza³ek Sejmu RP  K 26/03
Grupa pos³ów na Sejm RP  K 11/03, K 44/02, K 16/02,
K 5/03, K 51/02
Rzecznik Praw Obywatelskich  K 24/01, p. U 15/02,
p. K 44/01, K 1/01, K 30/02, K 7/01, K 18/02, K 39/01,
K 56/02, K 43/02, K 35/01, K 25/01, K 55/02, K 20/02 (po³¹czone), p. U 17/02, K 4/02; K 49/01
Organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego:
Rada Gminy Warszawa-Ursynów (K 24/02), Rada Gminy
Warszawa-Bielany (K 24/02), Rada Gminy Warszawa-Targówek (K 24/02), Rada Gminy Warszawa-Ursus (K 24/02),
Rada Gminy Warszawa-Wilanów (K 24/02), Rada Gminy
Warszawa-W³ochy (K 24/02), Rada Gminy Warszawa-Bia³o³êka (K 24/02), Rada Miasta Sulejówek (K 24/02), Rada
Gminy Warszawa-Wawer (K 24/02), Rada Gminy Ryki
(p. U 10/01), Rada Gminy I³owo-Osada (U 10/01), Rada
Gminy Mirów (U 10/01), Rada Gminy Wierzchowo (U 10/01),
Rada Miasta Malborka (p. U 1/02), Rada Miasta Boles³a-



Liczba
wniosków
2
1
5

17

wiec (p. U 1/02), Rada Miasta Krakowa (p. U 1/02), Rada
Miasta w Miechowie (p. U 1/02), Gmina Miejska w Przemylu (K 46/01), Rada Miejska w Przemylu (K 8/02), Rada
Miasta Radzionków (K 1/03), Rada Miejska w Lêborku
(K 10/02), Rady Miejskiej w Gryfinie (K 10/02), Rady Miejskiej w Cz³uchowie (K 10/02) (po³¹czone),

23

rady powiatów:
Rada Powiatu Goleniów (U 10/01), Rada Powiatu Szyd³owiec (U 10/01), Rada Powiatu Wa³brzyskiego (K 1/03), Rada
Powiatu Zielonogórskiego (U 2/02)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  p. U 12/02
Ogólnokrajowe organy:

4
1

 zwi¹zków zawodowych:
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych
(K 34/02), Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
Solidarnoæ (K 52/02, K 32/02), Niezale¿ny Samorz¹dny
Zwi¹zek Zawodowy Komorników S¹dowych (K 5/02 wyr
i post),

4

Ogólnokrajowe w³adze:
 organizacji pracodawców:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (K 2/02)
 organizacji zawodowych:
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna (K 50/01), Krajowa Rada Komornicza (p. K 28/02), Zarz¹d Zwi¹zku Maklerów i Doradców (K 3/02)
Kocio³y i inne zwi¹zki wyznaniowe:
 Polski Autokefaliczny Koció³ Prawos³awny (K 13/02)
Ogó³em
B. Podmioty inicjuj¹ce postêpowanie w trybie pytania
prawnego
S¹d Najwy¿szy  P 11/02, P 27/02,
Naczelny S¹d Administracyjny  P 12/02, P 14/01, SK 4/02,
P 24/02, P 9/02
S¹d Apelacyjny w £odzi III Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ

1
3

1
62
Liczba
pytañ
prawnych
2
5

!

Spo³ecznych (p. P 18/02), S¹d Okrêgowy w Szczecinie
(K 28/02), S¹d Rejonowy w Tarnowie (K 28/02), S¹d Rejonowy w Poznaniu (K 1/01), S¹d Rejonowy w Gdañsku
(P 7/02), S¹d Rejonowy w Bydgoszczy Wydzia³ IX Gospodarczy (P 21/01), S¹d Apelacyjny w Warszawie  V Wydzia³
Lustracyjny (K 44/02), S¹d Rejonowy w Opolu II Wydzia³
Karny (P 1/03), S¹d Rejonowy w rodzie l¹skiej (P 31/02),
S¹d Rejonowy w £odzi (P 10/02), S¹d Apelacyjny w Rzeszowie I Wydzia³ Cywilny (K 20/02) (po³¹czone), S¹d Okrêgowy w Krakowie (P 3/03), S¹d Okrêgowy w Jeleniej Górze
(P 6/03)
Ogó³em

C. Podmioty inicjuj¹ce postêpowanie w trybie skargi
konstytucyjnej
Osoby fizyczne  SK 27/02, SK 8/02, SK 30/02, SK 4/02,
SK 4/02(po³¹czone), SK 24/02, SK 15/03, SK 38/02,
SK 21/02, SK 10/02, SK 33/02, SK 34/01, SK 12/03, SK 5/03,
K 16/02 (po³¹czone), SK 38/01, SK 42/01, SK 28/03 (po³¹czone), SK 30/02, SK 29/02 (po³¹czone), SK 41/02, SK 33/02,
SK 22/02, SK 20/01 post. SK 15/02, SK 34/03
Inne podmioty  SK 37/01, SK 9/02, SK 37/02
Ogó³em

"

13

20
Liczba
skarg
konstytucyjnych
26

3
29

#

$

%

Data

6 styczeñ

27 styczeñ

28 styczeñ

Lp.

1.

2.

3.

SK 37/01

SK 27/02

K 24/01

Sygn.

Polskie Górnictwo Naftowe
S.A.

Ryszard K.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Inicjator
postêpowania

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48,
poz. 554) w zwi¹zku z art. 393 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpo-

Art. 39 ust. 2 pkt 4 ustawy z 26 kwietnia 1996 r. o S³u¿bie Wiêziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761) jest zgodny z art. 31 ust. 2, art. 32 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 24, art. 45
ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 i art. 67 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

umorzyæ postêpowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK w zakresie badania
zgodnoci art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych
z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa z art. 32 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji wobec cofniêcia wniosku w tym zakresie.

Ponadto p o s t a n a w i a:

Art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych z udzia³em
Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24) w brzmieniu nadanym ustaw¹
z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych
w³asnoci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu
Pañstwa, pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoci¹
Skarbu Pañstwa (Dz. U. Nr 102, poz. 1118) w zakresie, w jakim przepis ten wy³¹cza z krêgu osób uprawnionych do nabycia mieszkañ na zasadach okrelonych w tej ustawie pracowników zbywcy albo jego poprzednika prawnego, którzy zajmuj¹ mieszkania na podstawie umowy najmu na czas oznaczony, zwi¹zanej ze stosunkiem pracy i zawartej po dniu
11 listopada 1994 r., jest zgodny z art. 32 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji.

Rozstrzygniêcie

Za³¹cznik V. CHARAKTERYSTYKA WYROKÓW TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 2003 r.

&

Data

28 styczeñ

11 luty

Lp.

4.

5.

P 12/02

K 2/02

Sygn.

Naczelny S¹d
Administracyjny w Warszawie

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Inicjator
postêpowania

§ 8 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie s³u¿by zastêpczej (Dz. U. Nr 85, poz. 429) jest niezgodny z art. 199 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony RP (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, z 1999 r.
Nr 50, poz. 500) oraz nie jest niezgodny z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i z art. 85
ust. 3 Konstytucji.

3. Artyku³ 45 2 ustawy wymienionej w punkcie 1 w zwi¹zku z art. 131 ust. 3 i 4 tej¿e ustawy
rozumianymi w sposób wskazany w pkt 1 jest zgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

2. Artyku³ 131 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w punkcie 1 rozumiany jako odnosz¹cy siê do
osób, które po wejciu w ¿ycie zaskar¿onych zakazów rozpoczê³y dzia³ania wskazane
w dyspozycji zaskar¿onych przepisów jest zgodny z art. 2 i 64 Konstytucji.

1. Artyku³ 13 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) rozumiany jako nieobejmuj¹cy zakazu reklamy i promocji pos³uguj¹cych siê wizerunkiem reklamowym przypadkowo zbie¿nym z wizerunkiem reklamowym w³aciwym dla wyrobów lub producentów alkoholu jest zgodny z art. 20, art. 21, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64 Konstytucji oraz
z art. 10 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci.

w pozosta³ym zakresie zaskar¿enia umorzyæ postêpowanie na podstawie art. 39 ust. 1
pkt 1 ustawy o TK z powodu zbêdnoci orzekania.

Ponadto p o s t a n a w i a:

wania cywilnego w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 lipca 2000 r.  w zakresie, w jakim
nie przewiduje szczególnej regulacji dotycz¹cej przyjêcia do rozpoznania kasacji do S¹du
Najwy¿szego, z³o¿onych przed dniem 1 lipca 2000 r. od wyroków S¹du Okrêgowego w Warszawie  S¹du Antymonopolowego  jest niezgodny z zasad¹ zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przezeñ prawa, wyra¿on¹ w art. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny
z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Rozstrzygniêcie

'

6.

Lp.

18 luty

Data

K 24/02*

Sygn.

Rada Gminy
Ursynów, Rada
Gminy Warszaw a - B i e l a n y,
Rada Gminy
Warszawa-Targówek, Rada
Gminy Warszawa-Ursus,Rada Gminy Wilanów,
Rada
Gminy Warszawa-W³ochy
Rada Gminy
Warszawa-Bia³o³êka, Rada
Gminy Warszawa-Rembertów, Rada Miasta Sulejówek,
Rada Gminy
Warszawa-Wawer

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w zwi¹zku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Ponadto p o s t a n a w i a:

5. Art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806) jest zgodny z :
 art. 15, art. 16 oraz art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji,
 art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2, 3 i 4 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego.

4. Art. 21 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji.

3. Art. 16 ust. 2 ustawy powo³anej w punkcie 1:
a) jest zgodny z art. 4 ust. 6 i art. 11 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego;
b) nie jest niezgodny z:
 art. 2 i art. 15 Konstytucji,
 art. 4 ust. 3 i art. 5 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego.

2. Art. 15 w zwi¹zku z art. 1 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z:
 art. 165 Konstytucji,
 art. 4 ust. 2 i ust. 4 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego.

1. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41,
poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) z wyj¹tkiem art. 16 ust. 2:
a) jest zgodna z:
 art. 2, art. 7, art. 10, art. 15, art. 16, art. 164 ust. 1 i 3 oraz art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 4
Konstytucji,
 art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 3 i 6 oraz art. 5 i art. 11 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego sporz¹dzonej w Strasburgu 15 padziernika 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607);
b) nie jest niezgodna z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Rozstrzygniêcie

 

19 luty

24 luty

25 luty

8.

9.

Data

7.

Lp.

SK 9/02

K 28/02*

P 11/02

Sygn.

Gemi
sp. z o.o.

S¹d Okrêgowy
w Szczecinie,
S¹d Rejonowy
w Tarnowie

S¹d Najwy¿szy
 Izba Pracy
i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyæ postêpowanie w zakresie dotycz¹cym badania zgodnoci:
1) art. 1301 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego z art. 2,

Ponadto p o s t a n a w i a :

Art. 503 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego jest
zgodny z art. 45 ust. 2 i z art. 77 ust. 2 oraz nie jest niezgodny z art. 2, art. 78 i z art. 176
Konstytucji.

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK umorzyæ postêpowanie w zakresie badania
zgodnoci art. 45 ust. 1-4, 6 i 8 ustawy powo³anej w wyroku z art. 2 Konstytucji, z uwagi
na niedopuszczalnoæ orzekania.

Ponadto p o s t a n a w i a:

Art. 45 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554 oraz z 2001 r.
Nr 98, poz.1069 i 1070 i Nr 130, poz. 1452) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, a ust. 5
ponadto z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Art. 3934 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego jest
niezgodny z art. 45 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) na skutek cofniêcia wniosku umorzyæ postêpowanie w zakresie dotycz¹cym badania zgodnoci art. 5-12 oraz art. 14
ustawy powo³anej w punkcie 1 z art. 165 ust. 1 oraz art. 169 ust. 4 Konstytucji.

Rozstrzygniêcie

 

26 luty

26 luty

11.

Data

10.

Lp.

K 30/02

K 1/01*

Sygn.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

S¹d Rejonowy
w Poznaniu

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Inicjator
postêpowania

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88,
poz. 985 ze zm.), rozumiany jako nie wy³¹czaj¹cy prawa cz³onków wspólnoty samorz¹dowej do wyra¿ania w drodze referendum stanowiska w istotnych sprawach, dotycz¹cych
spo³ecznych, gospodarczych lub kulturowych wiêzi ³¹cz¹cych tê wspólnotê, a nie zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji organów innych w³adz publicznych, jest zgodny z art. 2
i 170 Konstytucji oraz z art. 5 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego sporz¹dzonej
w Strasburgu dnia 15 padziernika 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).

4. § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie rodzin zastêpczych (Dz. U. Nr 120, poz. 1284) jest zgodny z art. 72 ust. 2 Konstytucji
oraz z art. 23 ust. 2 w zwi¹zku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Art. 55 ust. 2 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i z art. 72 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Art. 33g ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 72 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 23 ust. 2 w zwi¹zku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka przyjêtej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

1. Art. 33c ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414 ze zm.) w zakresie, w jakim wy³¹cza odpowiednie stosowanie art. 33k
ust. 3 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

art. 45 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 Konstytucji, na skutek cofniêcia skargi
konstytucyjnej;
2) art. 503 § 2 ustawy powo³anej w pkt 1 z art. 45 ust. 1 Konstytucji, z powodu zbêdnoci
wydania orzeczenia;
3) art. 1301 § 1 oraz art. 503 § 2 ustawy powo³anej w pkt 1 z art. 6 i z art. 13 Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci, z powodu niedopuszczalnoci orzekania.

Rozstrzygniêcie



Data

5 marzec

11 marzec

18 marzec

Lp.

12.

13.

14.

K 50/01

SK 8/02

K 7/01

Sygn.

Krajowa Rada
Lekarsko-Weterynaryjna

Waldemar G.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Inicjator
postêpowania

I. 1. Art. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyæ postêpowanie w zakresie art. 384 ustawy powo³anej w punkcie 1 z powodu niedopuszczalnoci
wydania orzeczenia.

Postanawia p o s t a n a w i a :

2. Art. 385 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2 i art. 78 Konstytucji.

1. Art. 382 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego jest zgodny
z art. 2 i art. 45 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.

umorzyæ postêpowanie w zakresie dotycz¹cym badania zgodnoci art. 11 i art. 40 ust. 3
ustawy powo³anej w punkcie 1 z art. 176 ust. 1 Konstytucji na skutek cofniêcia wniosku.

Ponadto p o s t a n a w i a :

3. Art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy powo³anej w punkcie 1 s¹ zgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77
ust. 2 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci i z art. 14 ust. 1 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz nie s¹ niezgodne z art. 51 ust. 4 Konstytucji.

2. Art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy powo³anej w punkcie 1 w zakresie, w jakim obejmuje tajemnic¹ i wy³¹cza z obowi¹zku publikacji zawarte w czêci B za³¹cznika dane dotycz¹ce
funkcji i czasu jej pe³nienia w organach bezpieczeñstwa pañstwa s¹ niezgodne z art. 32
i art. 47 Konstytucji oraz nie s¹ niezgodne z art. 30 Konstytucji.

1. Art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944-1990 osób pe³ni¹cych funkcje
publiczne jest zgodny z art. 30, art. 32 i art. 47 Konstytucji.

Rozstrzygniêcie

 !

Data

24 marzec

Lp.

15.

P 14/01

Sygn.

Naczelny S¹d
Administracyjny

Inicjator
postêpowania

2. § 4a ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999 r. w sprawie okrelenia odleg³oci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie drzew
lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków
lub budowli w s¹siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on odnie¿nych i pasów przeciwpo¿arowych

1. Art. 46 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym jest zgodny z art. 2,
art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji.

umorzyæ postêpowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 39 ust. 2 ustawy o TK
w zakresie dotycz¹cym badania zgodnoci:
1) art. 1 ustawy powo³anej w punkcie I.1 z art. 17 ust. 1, art. 68 i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 3 w zw. z art. 4 Konwencji Miêdzynarodowej o zwalczaniu zaraliwych chorób zwierzêcych, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r., ratyfikowanej ustaw¹ z dnia 23 lipca 1938 r. (Dz. U. z 1939 r. Nr 26, poz. 172),
2) rozporz¹dzenia powo³anego w punkcie I.2 z art. 17 ust. 1, art. 68 i art. 76 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e z art. 3 w zwi¹zku z art. 4 Konwencji Miêdzynarodowej
o zwalczaniu zaraliwych chorób zwierzêcych, podpisanej w Genewie dnia 20 lutego 1935 r.,
ratyfikowanej zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca 1938 r. (Dz. U. z 1939 r. Nr 26, poz. 172)
 wobec zbêdnoci wydania wyroku.

Ponadto p o s t a n a w i a:

II. Art. 1 ustawy powo³anej w punkcie I.1 oraz rozporz¹dzenie powo³ane w pkt I.2 trac¹
moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 18 marca 2004 r.

2. Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie
czynnoci z zakresu zadañ lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadaj¹ce tytu³u lekarza weterynarii oraz kwalifikacji tych osób jest niezgodne z art. 92 ust. 1
Konstytucji.

Rozstrzygniêcie

 "

Data

25 marzec

Lp.

16.

U 10/01*

Sygn.

Rada Gminy
I³owo-Osada
Rad Powiatu
Goleniów
Rada Gminy
Mirów
Rada Powiatu
Szyd³owiec
Rada Gminy
Wierzchowo

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy o TK umorzyæ postêpowanie w zakresie badania zgodnoci:

Ponadto p o s t a n a w i a :

4. § 1 pkt 11 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast, powo³anego w pkt 2
wyroku jest zgodny z art. 2, z art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, powo³anej w pkt 2
wyroku, oraz nie jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji i z art. 5 Europejskiej Karty
Samorz¹du Terytorialnego, sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 15 padziernika 1985 r.

3. § 1 pkt 8 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast, powo³anego w pkt 2
wyroku, jest zgodny z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym, powo³anej w pkt 2 wyroku.

2. § 1 pkt 4 lit. a rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie
ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast jest zgodny
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.

1. § 1 pkt 6 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia,
ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby w³adz powiatu jest zgodny
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym.

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 39 ust. 2 ustawy o TK umorzyæ postêpowanie w czêci dotycz¹cej kontroli przepisu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o transporcie kolejowym z powodu niedopuszczalnoci wydania orzeczenia.

Ponadto p o s t a n a w i a :

 jest zgodny z art. 46 ustawy powo³anej w punkcie 1 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji;
 nie jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji.

Rozstrzygniêcie
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1 kwiecieñ

Lp.

17.

K 46/01

Sygn.

Gmina Miejska
Przemyl

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym umorzyæ postêpowanie w zakresie badania zgodnoci z art. 167 ust. 1 Konstytucji

Ponadto p o s t a n a w i a:

Art. 40e ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jest zgodny z art. 167 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

 ze wzglêdu na niedopuszczalnoæ orzekania.

2. § 1 pkt 8 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast, powo³anego w pkt I.1,
z art. 92 ust. 1 Konstytucji, z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym, z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym

II. 1. § 1 pkt 4 lit. a rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie
ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast, powo³anego
w pkt I.1 postanowienia, z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym oraz z art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa, powo³anej w pkt I.1 postanowienia,

 wobec cofniêcia wniosku.

2. § 1 pkt 8 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast, powo³anego w pkt I.1
postanowienia, z art. 5a ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podzia³u
terytorialnego pañstwa, powo³anej w pkt I.1 postanowienia

I. 1. § 1 pkt 4 lit. a rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrzenia 2001 r. w sprawie
ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast z art. 5 ustawy
z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podzia³u terytorialnego pañstwa,

Rozstrzygniêcie
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Data

2 kwiecieñ

7 kwiecieñ

14 kwiecieñ
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18.

19.

20.

K 34/02

P 7/02

K 13/02

Sygn.

Ogólnopolskie
Porozumienie
Zwi¹zków Zawodowych

S¹d Rejonowy
w
Gdañsku
VIII Wydzia³ Pracy  S¹d Pracy
i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych

Polski Autokefaliczny Koció³
Prawos³awny

Inicjator
postêpowania

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357 ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 854 ze zm.) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 30 czerwca 2003 r. w zakresie, w jakim nak³ada na pracodawcê obowi¹zek uzyskania zgody na rozwi¹zanie stosunku pracy z pracownikiem bêd¹cym cz³onkiem komisji rewizyjnej zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej, jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w sprawie zgodnoci art. 48
ust. 2 pkt 3 ustawy powo³anej w punkcie 1 wyroku w zakresie, w jakim przepis ten ma
zastosowanie do nieruchomoci, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 lit. b i c tej ustawy,
z art. 25 ust. 1, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

2. Art. 48 ust. 2 pkt 3 ustawy powo³anej w punkcie 1 w zakresie, w jakim ma zastosowanie
do nieruchomoci, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jest zgodny z art. 25
ust. 1 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

1. Art. 46 ust. 1 pkt 3 i art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Pañstwa
do Polskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.)
s¹ zgodne z art. 25 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie s¹
niezgodne z art. 32 Konstytucji.

art. 40a, art. 40d ust. 1 i 2, art. 40e ust. 1-3 oraz art. 40f ust. 1-3 ustawy wymienionej w wyroku, wobec cofniêcia wniosku.
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K 18/02
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Sygn.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

pytanie prawne
Naczelnego
S¹du Administracyjnego

W³adys³aw M.

Zdzis³aw M.

Inicjator
postêpowania

1. Art. 77 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9,
poz. 59 ze zm.) jest zgodny z art. 72 ust. 1 zd. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w czêci
dotycz¹cej zbadania zgodnoci art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 436) z art. 2, art. 19 i art. 32 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej ze wzglêdu na zbêdnoæ wydania orzeczenia.

Ponadto p o s t a n a w i a:

3. Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142,
poz. 950 ze zm.) jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 19
i art. 30 Konstytucji.

2. Art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r.
Nr 142, poz. 950) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 17 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia
25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 436) jest zgodny
z art. 2, art. 19 i art. 32 Konstytucji.

1. Art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r.
Nr 142, poz. 950) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 kwietnia
1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 68, poz. 436) jest zgodny z art. 2, art. 19
i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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P 21/01
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Sygn.

S¹d Rejonowy
w Bydgoszczy
Wydzia³ IX Gospodarczy

Ryszard J.

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. ze zm.) umorzyæ postêpowanie w zakresie badania pozosta³ych przepisów rozporz¹dzenia powo³anego w pkt 2 sentencji, z powodu niedopuszczalnoci wydania orzeczenia.

Ponadto p o s t a n a w i a:

1. Art. 37 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) jest zgodny z art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji.
2. § 1 pkt 2 w zwi¹zku z § 9 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 grudnia
1996 r. w sprawie okrelenia wysokoci wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154,
poz. 753, z 1997 r. ze zm.) jest zgodny z art. 92 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 84
i art. 217 Konstytucji.

Art. 673 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.), dodany przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733),
nie jest niezgodny z art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

b) nie jest niezgodny z art. 48 ust. 2 Konstytucji.

a) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 zd. 1 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim wy³¹cza prawo mê¿czyzny bêd¹cego biologicznym
ojcem dziecka do dochodzenia ustalenia ojcostwa;

2. Art. 84 wy¿ej powo³anej ustawy:

i nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 48 ust. 2, art. 77 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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Rzecznik Praw
Obywatelskich

Igor P.

Aleksandra M.

Inicjator
postêpowania

3. Art. 24a ust. 1 ustawy powo³anej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przepis ten pozbawia
obywateli polskich uprawnienia do sk³adania w tym trybie wniosku o po³¹czenie ich z cz³onkami rodziny  cudzoziemcami, jest niezgodny z art. 32 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji.

2. Art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy powo³anej w punkcie 1 w zakresie, w jakim przepisy te okrelaj¹ nowe, mniej korzystne w stosunku do ustawy przed nowelizacj¹ warunki niezbêdne
dla otrzymania zezwolenia na osiedlenie siê, nie jest niezgodny z zasad¹ zaufania obywateli do pañstwa i stanowionego przez nie prawa, tj. z art. 2 Konstytucji.

I. 1. Art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 127, poz. 1400 ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten ró¿nicuje czas przebywania
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniaj¹cy do ubiegania siê
o zezwolenie na osiedlenie, nie jest niezgodny z art. 32 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w sprawie zbadania zgodnoci art. 13 ust. 1 i art. 19 ustawy wskazanej w sentencji orzeczenia z art. 18 i art. 52
ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niedopuszczalnoæ wydania orzeczenia.

Ponadto p o s t a n a w i a :

Art. 77 w zwi¹zku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 ze zm.) w zakresie w jakim dopuszcza odst¹pienie od
uzasadnienia decyzji w czêci dotycz¹cej polskiego pochodzenia cudzoziemca jest niezgodny z art. 52 ust. 5 i z art. 51 ust. 3 w zwi¹zku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 426 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555, z 1999 r. ze zm.) jest zgodny z art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.
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grupa pos³ów,
reprezentowana przez pos³a
Romana Giertycha

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Jacek B.

Inicjator
postêpowania

3. Art. 19 ust. 1 i 3 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 62 Konstytucji,

2. Art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 62 Konstytucji,

1. Art. 4 ust. 2 w zwi¹zku z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) jest zgodny z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,

II. Art. 39 ust. 3 ustawy powo³anej w punkcie I.1, w czêci odnosz¹cej siê do szczegó³owych zasad ustalania wysokoci równowa¿nika mieszkaniowego, oraz przepisy § 11 ust. 2
i § 12 rozporz¹dzenia powo³anego w punkcie I.2 trac¹ moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

2. § 11 ust. 2 i § 12 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r.
w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równowa¿nika mieszkaniowego, przys³uguj¹cych osobom uprawnionym do osobnych kwater sta³ych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 37, poz. 165, z 1997 r. ze zm.) s¹ niezgodne z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji oraz z art. 39 ust. 3 ustawy powo³anej w punkcie I.1.

I.1. Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.), w czêci odnosz¹cej siê
do szczegó³owych zasad ustalania wysokoci równowa¿nika mieszkaniowego, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 399 i art. 4011 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. ze zm.) s¹ zgodne z art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 4
w zwi¹zku z art. 79 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie s¹ niezgodne z art. 8
Konstytucji.

II. Art. 24a ust. 1 ustawy powo³anej w punkcie I.3 w zakresie zaskar¿enia traci moc z dniem
31 grudnia 2003 r.
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grupa pos³ów,
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Jerzego Czerwiñskiego

Inicjator
postêpowania

15. Ustawa powo³ana w punkcie 1 w zakresie zarzutów sformu³owanych we wnioskach
jest zgodna z Konstytucj¹.

14. Art. 96 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

13. Art. 75 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2, art. 4, art. 7 i art. 90 oraz
nie jest niezgodny z art. 235 Konstytucji,

12. Art. 74 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2 i art. 4 Konstytucji,

11. Art. 48 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2 i jest zgodny z art. 62
Konstytucji,

10. Art. 48 ust. 1 pkt 3 lit. a w zwi¹zku z art. 48 ust. 1 pkt 4 ustawy powo³anej w punkcie 1
jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

9. Art. 48 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 4 i art. 11
ust. 1 Konstytucji,

8. Art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 11 ust. 1
i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

7. Art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 11 ust. 1 Konstytucji,

6. Art. 47 ust. 2 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 4 ust. 1 Konstytucji,

5. Art. 40 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 48 ust. 1 Konstytucji,

4. Art. 32 ust. 6 w zwi¹zku z art. 4 ust. 2 ustawy powo³anej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2
Konstytucji,
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Ewa £.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Marek Z.

2) S¹d Apelacyjny w Warszawie  V Wydzia³
Lustracyjny

1) grupa pos³ów

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w zakresie badania zgodno-

Ponadto p o s t a n a w i a :

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz. U. Nr 48,
poz. 554) w zwi¹zku z art. 393 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 1 lipca 2000 r. w zakresie w jakim nie przewiduje regulacji przejciowej dotycz¹cej przyjêcia
do rozpoznania kasacji, z³o¿onych przed dniem 1 lipca 2000 r.  jest niezgodny z art. 2
i nie jest niezgodny z art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 1970 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r.
Nr 10, poz. 55 ze zm.) s¹ zgodne z art. 52 ust. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 188 § 2 i art. 196 § 1 ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r.  Prawo spó³dzielcze (Dz. U.
z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) s¹ zgodne z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie s¹ niezgodne z art. 2, art. 24, art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 45 ust. 1
i art. 58 ust. 1 Konstytucji.

Art. 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub s³u¿by
w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944-1990 osób pe³ni¹cych funkcje publiczne (Dz. U. Nr 175, poz. 1434), w czêci dotycz¹cej art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944-1990 osób pe³ni¹cych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.) jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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9 czerwiec

10 czerwiec

10 czerwiec

Lp.

35.

36.

37.

K 16/02*

SK 37/02

SK 5/03

Sygn.

2) Maria K.

1) grupa pos³ów

Zak³ady P³yt
Wiórowych
PROSPAN
S.A.

Maria W.

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w czêci objêtej wnioskiem grupy
pos³ów, ze wzglêdu na nieusprawiedliwion¹ nieobecnoæ na rozprawie.

Ponadto p o s t a n a w i a :

Art. 2 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.) jest zgodny z art. 32 w zwi¹zku z art. 64 ust. 1 i 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w zakresie badania zgodnoci zaskar¿onego przepisu z art. 2, art. 20 i art. 31 ust. 3 Konstytucji, wobec cofniêcia skargi
w tej czêci.

Ponadto p o s t a n a w i a :

Art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
ze zm.), w zakresie, w jakim odnosi siê do statutów, jest zgodny z art. 59 ust. 2 i art. 87
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 401 1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296 ze zm.) w zakresie, w którym dotyczy wyroków uprawomocniaj¹cych siê
z moc¹ wsteczn¹ po up³ywie terminu, o którym mowa w § 2 tego przepisu na skutek odmowy przyjêcia lub odrzucenia kasacji, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 i art. 190
ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

ci zaskar¿onego przepisu z pozosta³ymi wzorcami konstytucyjnymi, z powodu zbêdnoci
orzekania.
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30 czerwiec

1 lipiec

39.

40.

41.

42.

Data

38.

Lp.

P 31/02

P 1/03

K 8/02

P 24/02

K 52/02

Sygn.

S¹d Rejonowy
w rodzie l¹skiej

S¹d Rejonowy
w Opolu II Wydzia³ Karny

Rada Miejska
w Przemylu

NSA  Orodek Zamiejscowy w Gdañsku

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
Solidarnoæ

Inicjator
postêpowania

Art. 26 pkt 12 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71
poz. 733) w zakresie, w jakim dokona³ zwê¿enia krêgu osób uprawnionych do wst¹pienia

§ 7 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie
utworzenia s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych i s¹dów rejonowych oraz ustalenia
ich siedzib i obszarów w³aciwoci (Dz. U. Nr 64, poz. 654 i Nr 89, poz. 981) s¹ zgodne
z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. art. 35a powo³anej w pkt 1 ustawy z art. 167 Konstytucji,
wobec cofniêcia wniosku.

1. art. 35 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 927) z art. 167 ust. 2-4 Konstytucji,

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym
(Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w zakresie badania zgodnoci:

Ponadto p o s t a n a w i a :

Art. 35 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 ze zm.) nie jest niezgodny z art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o wiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.) jest
niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 137 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483
ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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2 lipiec
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Data

43.

Lp.

K 25/01

P 27/02

Sygn.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

S¹d Najwy¿szy

Inicjator
postêpowania

2. Przepisy ustawy powo³ane w punkcie 1 trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 30 czerwca
2004 r.

1. Art. 47954, art. 47965 i art. 47976 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego, w zakresie, w jakim nie przewiduj¹ obowi¹zku zwrotu kosztów postêpowania, s¹ niezgodne z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 12 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania
przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154,
poz. 797) w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 6 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
24 grudnia 1996 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy
o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 157, poz. 805), rozumiany w ten sposób, ¿e u¿ytkowanie samochodu osobowego lub innego samochodu o dopuszczalnej ³adownoci do 500 kg na podstawie umowy najmu, dzier¿awy lub umowy
o podobnym charakterze, polegaj¹ce na trwa³ym korzystaniu z samochodu, konkretyzuje
normê wyra¿on¹ w art. 25 ust. 1 pkt 2 w zwi¹zku z art. 23 pkt 1 ustawy powo³anej w punkcie 1, która wy³¹cza uprawnienie do obni¿enia kwoty lub zwrotu ró¿nicy podatku nale¿nego okrelonego w art. 21 tej ustawy, jest zgodny z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

1. Art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 129, poz. 599), w zakresie okrelonym w art. 25 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

w stosunek najmu po zmar³ym najemcy, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzygniêcie

!$

7 lipiec

8 lipiec

14 lipiec

14 lipiec

46.

47.

48.

Data

45.

Lp.

SK 42/01
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P 10/02
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Sygn.

Franciszek R.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

S¹d Rejonowy
dla £odzi rodmiecia

Miros³aw P.

Inicjator
postêpowania

2. Art. 7 ust. 4 oraz art. 8 ust. 3 ustawy powo³anej w pkt 1 s¹ zgodne z art. 2 i art. 45
ust. 1 oraz nie s¹ niezgodne z art. 30, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 47 i art. 64 Konstytucji,

1. Art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy 
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98,
poz. 607) s¹ zgodne z art. 2, art. 30, art. 47 i art. 64 oraz nie s¹ niezgodne z art. 31 ust. 3
i art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

II. Art. 37 ust. 1 ustawy powo³anej w punkcie I traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

I. Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zwi¹zku art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ¿e narusza w stosunku do
najemców lokalu mieszkalnego zasadê równej ochrony praw maj¹tkowych, poddaj¹c nieuiszczone czynsz i op³aty z tytu³u zajmowania lokalu mieszkalnego przymusowemu ci¹gniêciu na podstawie tytu³u wykonawczego w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeñ (Dz. U. Nr 12, poz. 114) w zakresie, w jakim przewiduje wymierzanie kary grzywny za naruszenie przepisów porz¹dkowych, stanowionych przez organy stanowi¹ce samorz¹du terytorialnego, jest zgodny
z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pkt 3 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 padziernika 1997 r. o sprostowaniu b³êdów (Dz. U. Nr 128, poz. 840) dotycz¹cy sprostowania treci art. 156 § 1 pkt 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) jest niezgodny
z art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze w zwi¹zku z art. 2, art. 87 ust. 1 i art. 122 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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49.
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SK 28/03*

Sygn.

S¹d Apelacyjny
w Rzeszowie,

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Dorota C.

Janusz B.

Inicjator
postêpowania

1. Art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 260 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w czêci ograniczaj¹cej
odszkodowanie za niezgodne z prawem dzia³anie organu w³adzy publicznej do rzeczywistej szkody, s¹ niezgodne z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 1 pkt 11 lit. b w zwi¹zku z art. 4 ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1662) jest zgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 w zakresie, w jakim nie przewiduje wst¹pienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
zstêpnych rodzeñstwa najemcy tego lokalu, jest zgodny z art. 32, art. 64 ust. 1 i 2 oraz
art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 w zakresie, w jakim wy³¹cza wst¹pienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego osoby,
która w chwili mierci najemcy mia³a tytu³ prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego, jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 20 i art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.):

4. Art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie S¹downictwa (Dz. U. Nr 73,
poz. 435, z 1990 r. Nr 53, poz. 306, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1996 r. Nr 72, poz. 347,
z 1997 r. Nr 117, poz. 753 i Nr 124, poz. 782 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607) jest zgodny
z art. 2 oraz nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 45 i art. 64 Konstytucji.

3. Art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy powo³anej w pkt 1 jest zgodny z art. 2 i art. 30 oraz nie jest
niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 42 i art. 45 ust.1 Konstytucji,
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Sygn.

S¹d Okrêgowy
w Krakowie

Rada Powiatu
Zielonogórskiego

Rzecznik Praw
Obywatelskich

Art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55,
poz. 321) nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

b) z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

a) z art. 166 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 3 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów obowi¹zanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania op³aty
za niedope³nienie tego obowi¹zku (Dz. U. Nr 74, poz. 474, ze zm.) nie jest niezgodny:

w pozosta³ym zakresie umorzyæ postêpowanie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze
zm.) ze wzglêdu na zbêdnoæ orzekania.

Ponadto p o s t a n a w i a:

Art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o wiadczeniach przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹ (Dz. U. Nr 53, poz. 342 ze zm)
jest niezgodny z art. 77 w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Artyku³ 56 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) jest zgodny z art. 2, art. 32 oraz
art. 64 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Punkt pierwszy znajduje zastosowanie do szkód powsta³ych od dnia 17 padziernika
1997 r., to jest od daty wejcia w ¿ycie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I Wydzia³ Cywilny

grupa pos³ów

Rozstrzygniêcie

Inicjator
postêpowania

!'

Data
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56.

57.

58.

K 1/03

SK 30/02

K 53/02

Sygn.

Rada Miasta
Radzionków

Jerzy G.

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Inicjator
postêpowania

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z 2000 r. Nr 48, poz 552 i Nr 53, poz 838 oraz
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyæ postêpowanie w zakresie badania zgodnoci:

Ponadto p o s t a n a w i a :

3. § 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia
granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowoci statusu miasta (Dz. U. Nr 93,
poz. 822) jest zgodny z art. 2 i art. 15 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 3 ustawy powo³anej w pkt 1 sentencji wyroku.

2. Art. 4 ust. 3 w zwi¹zku z ust. 2 ustawy powo³anej w pkt 1 sentencji wyroku w zakresie,
w jakim odnosi siê do zmiany granic gmin, jest zgodny z art. 15 ust. 2 Konstytucji.

1. Art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 3 w zwi¹zku z ust. 2, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zakresie,
w jakim odnosz¹ siê do zmiany granic gmin, s¹ zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego.

Art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji.

2. Art. 1 pkt 3 zaskar¿onej ustawy, w zakresie w jakim dodaje ust. 2 do art. 11 wy¿ej powo³anej ustawy o portach i przystaniach morskich oraz art. 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 6 zaskar¿onej
ustawy s¹ zgodne z art. 2 i art. 217 Konstytucji i nie s¹ niezgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

1. Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich w zakresie, w jakim dotychczasowe brzmienie art. 11 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 i Nr 166,
poz. 1361) oznacza jako ust. 1, jest niezgodny z art. 2 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z powodu niedostatecznej okrelonoci stanowionego prawa oraz nie jest
niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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Sygn.

S¹d Okrêgowy
III Wydzia³ Karny w Jeleniej
Górze

Komisja Krajowa Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku
Zawodowego
Solidarnoæ

grupa pos³ów

Inicjator
postêpowania

2. Art. 8 ust. 2a w zwi¹zku z art. 8 ust. 2b ustawy powo³anej w pkt 1, rozumiane jako obejmuj¹ce swym zakresem równie¿ osoby, które po dniu 5 lutego 1946 r., na terytorium
Polski w granicach ustalonych w Traktacie Ryskim poza obecnymi granicami Polski, kontynuowa³y prowadzon¹ wczeniej dzia³alnoæ na rzecz bytu niepodleg³ego Pañstwa Polskiego i z powodu tej dzia³alnoci by³y represjonowane przez radzieckie organy cigania
i wymiaru sprawiedliwoci lub organy pozas¹dowe, s¹ zgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

1. Art. 8 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ
wydanych wobec osób represjonowanych za dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³ego bytu
Pañstwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154,
poz. 1799) jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 i art. 7 oraz nie jest niezgodny z art. 21
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 152,
poz. 1263) nie jest niezgodny z art. 153 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2) art. 4 ust.1 pkt 2 i 3, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym powo³anej w pkt
1 sentencji wyroku z art. 2, art. 15 ust. 2 Konstytucji i art. 5 Europejskiej Karty Samorz¹du
Terytorialnego,
ze wzglêdu na niedopuszczalnoæ orzekania.

1) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 4a i 4b ustawy o samorz¹dzie gminnym powo³anej w pkt 1 sentencji wyroku z art. 15 ust. 2 Konstytucji,

Rozstrzygniêcie

"

24 listopad

25 listopad

26 listopad

63.

64.

Data

62.

Lp.

SK 22/02

K 37/02

K 26/03

Sygn.

El¿bieta D.

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Inicjator
postêpowania

1. Art. 59 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeñ (Dz. U. Nr 12, poz. 114
ze zm.), uchylony przez art. 71 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), w zwi¹zku z art. 4, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 ze zm.), rozumiany w ten sposób,
¿e umo¿liwia stosowanie sankcji karnych wobec osób z wy¿szym wykszta³ceniem prawniczym wiadcz¹cych us³ugi pomocy prawnej, nie spe³niaj¹cych wymagañ przewidzianych
dla wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, jest niezgodny z art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, ¿e nie zachowuje wymaganej precyzji okrelenia
znamion czynu zagro¿onego kar¹.

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) umorzyæ postêpowanie
w pozosta³ym zakresie z powodu zbêdnoci orzekania.

Ponadto p o s t a n a w i a:

2. Przepis wskazany w punkcie 1 jest nierozerwalnie zwi¹zany z ca³¹ ustaw¹.

1. Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o uznaniu czêci Pó³wyspu Helskiego za
obszar szczególnie wa¿ny dla obrony kraju jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zwi¹zku
z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Art. 13 ust. 8 ustawy powo³anej w punkcie 1 w czêci, w jakiej przewiduje mo¿liwoæ
ponownego powo³ania do Rady Polityki Pieniê¿nej je¿eli poprzednie powo³anie nast¹pi³o
w trakcie kadencji na okres krótszy ni¿ 3 lata, jest niezgodny z art. 227 ust. 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, z wy³¹czeniem skutków powo³ania dokonanego przed wejciem
w ¿ycie niniejszego wyroku.

1) Art. 13 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 ze zm.) jest niezgodny z art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Rozstrzygniêcie

"

Data

3 grudzieñ

8 grudzieñ

Lp.

65.

66.

K 3/02

K 5/02

Sygn.

Zarz¹d Zwi¹zku
Maklerów i Doradców

Rada Krajowa
Niezale¿nego
Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Komorników S¹dowych

Inicjator
postêpowania

1. Art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  Prawo o publicznym obrocie
papierami wartociowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) jest zgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1452) jest
zgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji.

2. Art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji
(Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.), dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 18 wrzenia
2001 r. o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1452), jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

1. Art. 45 ust. 2 i 6, art. 47 i art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 8,
10 i 12 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1452), s¹ zgodne z art. 2,
art. 32, art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z art. 2 Konwencji (Nr 111) dotycz¹cej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjêtej w Genewie
dnia 25 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218) oraz nie s¹ niezgodne z art. 65
ust. 2 i art. 84 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

na podstawie art. 39 ust. 2 w zwi¹zku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) umorzyæ postêpowanie w zakresie zbadania zgodnoci art. 1, art. 4 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r.
o dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) z art. 2, art. 22, art. 42 i art. 65
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z powodu cofniêcia skargi konstytucyjnej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

2. Art. 59 § 1 ustawy powo³anej w punkcie 1 nie jest niezgodny z art. 2, art. 22 i art. 65
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzygniêcie

"!

Data

9 grudzieñ

10 grudzieñ

16 grudzieñ

17 grudzieñ

Lp.

67.

68.

69.

70.

SK 15/02

SK 34/03

K 49/01

P 9/02

Sygn.

Marek P.

Rafa³a H.

I. Art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 369 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408) oraz rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 146, z 1992 r.
Nr 21, poz. 89 i Nr 54 poz. 265, z 1994 r. Nr 130, poz. 654, z 1997 r. Nr 47, poz. 313 oraz
z 2001 r. Nr 35, poz. 414 i Nr 115, poz. 1233) s¹ niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Ponadto p o s t a n a w i a:

Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114,
poz. 740, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r. Nr 4, poz. 23, Nr 27,
poz. 298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 656 i Nr 74, poz. 676) jest zgodny
z art. 22 i art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 2,
art. 32 ust. 1, art. 45, art. 47 i art. 77 Konstytucji.

Art. 32 w zwi¹zku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach s¹dowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1
w zwi¹zku z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Przepisy wskazane w punkcie I trac¹ moc z dniem 30 czerwca 2004 r.

Art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) nie jest niezgodny z art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 121 ust. 6 i art. 146a ustawy powo³anej w pkt 1 nie s¹ niezgodne z art. 87 ust. 1
Konstytucji.

Rozstrzygniêcie

Naczelny S¹d
Administracyjny  Orodek
Zamiejscowy
w Krakowie

Inicjator
postêpowania

""

Data

Sygn.

Inicjator
postêpowania
Rozstrzygniêcie

o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyæ postêpowanie w zakresie dotycz¹cym
badania zgodnoci art. 32 ust. 1 ustawy powo³anej w punkcie I z art. 7 Konstytucji oraz
z art. 14 ust. 1, 2 i 3 pkt c, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 26 Miêdzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167), a tak¿e z art. 6 ust. 1 i 2
Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci (Dz. U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284 ze zm.) z powodu niedopuszczalnoci orzekania.

* Sygnatury spraw z wniosków po³¹czonych zosta³y pogrubione.

Lp.

Za³¹cznik VI
CHARAKTERYSTYKA POSTANOWIEÑ O UMORZENIU
POSTÊPOWANIA WYDANYCH PRZEZ TRYBUNA£
KONSTYTUCYJNY W 2003 R.
A. Postanowienia o umorzeniu postêpowania
Podstawa rozstrzygniêcia
(ustawa z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym)

Data

Sygn.

Inicjator
postêpowania

1.

8 styczeñ

U 15/02

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 3

2.

21 styczeñ

U 10/01

Rada Gminy
Ryki

art. 39 ust. 1 pkt 1

3.

22 styczeñ

K 44/01

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 3

4.

29 styczeñ

P 18/02

S¹d Apelacyjny
w £odzi III Wydzia³
Pracy
i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych

art. 39 ust. 1 pkt 3

5.

12 luty

U 1/02

Rada Miasta
Malborka,
Rada Miasta
Boles³awiec,
Rada Miasta
Krakowa, Rada
Miejska w Miechowie

art. 39 ust. 1 pkt 1

6.

24 luty

K 28/02

Krajowa Rada
Komornicza

art. 39 ust. 1 pkt 2

7.

17 marzec

U 12/02

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 3

8.

8 kwiecieñ

K 1/03

Rada Powiatu
Wa³brzyskiego

art. 39 ust. 1 pkt 2

9.

23 kwiecieñ

SK 15/03

Tomasz B.

art. 39 ust. 1 pkt 1

10.

27 maj

K 43/02

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 2

11.

28 maj

SK 33/02

Jacek B.

art. 39 ust. 1 pkt 1

Lp.

145

Lp.

Data

Sygn.

Inicjator
postêpowania

Podstawa rozstrzygniêcia
(ustawa z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym)

12.

18 czerwiec

K 25/01

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 2

13.

18 czerwiec

U 7/02

Rada Miejska
w Cieszynie,
Rada Miejska
w Skoczowie,
Rada Miejska
w Strumieniu

art. 39 ust. 1 pkt 3

14.

15 lipiec

K 26/02

grupa pos³ów

art. 60 ust. 2

15.

16 lipiec

Pp 1/02

S¹d Okrêgowy
w Warszawie
VII Wydzia³ Cywilny i Rejstrowy

art. 39 ust. 1 pkt 2

16.

17 lipiec

K 13/02

Polski Autokefaliczny Koció³
Prawos³awny

art. 39 ust. 1 pkt 1

17.

28 lipiec

P 26/02

S¹d Okrêgowy
w Warszawie 
S¹d Antymonopolowy

art. 39 ust. 1 pkt 1

18.

25 sierpieñ

U 17/02

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 3

19.

8 wrzesieñ

SK 28/03

Dorota C.

art. 39 ust. 1 pkt 1

20.

1 padziernik

SK 29/02

Maciej D., Pawe³ D.

art. 39 ust. 1 pkt 1

21.

21 padziernik

K 10/02

Rada Miejska
w Cz³uchowie,
Rada Miejska
w Lêborku,
Rada Miejska
w Gryfinie

art. 39 ust. 1 pkt 3

22.

21 padziernik

SK 41/02

Krzysztof G.

art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku z
art. 39 ust. 2

23.

12 listopad

SK 10/02

Jacek B.

art. 39 ust. 1 pkt 1

24.

13 listopad

SK 33/02

Jacek B.

art. 39 ust. 1 pkt 1
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Lp.

Data

Sygn.

Inicjator
postêpowania

Podstawa rozstrzygniêcia
(ustawa z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym)

25.

18 listopad

K 5/02

Rada Krajowa
Niezale¿nego
Samorz¹dnego
Zwi¹zku Zawodowego Komorników S¹dowych

art. 39 ust. 1 pkt 3

26.

18 grudzieñ

SK 20/01

Stanis³aw K.

art. 39 ust. 1 pkt 1

B. Wyroki zawieraj¹ce w sentencji postanowienia o umorzeniu postêpowania
Podstawa rozstrzygniêcia
(ustawa z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym)

Data

Sygn.

Inicjator
postêpowania

1.

6 styczeñ

K 24/01

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 2

2.

28 styczeñ

SK 37/01

Polskie Górnictwo Naftowe
S.A.

art. 39 ust. 1 pkt 1

3.

18 luty

K 24/02

Rada Gminy
Ursynów, Rada
Gminy Warszaw a - B i e l a n y,
Rada Gminy
Warszawa-Targówek, Rada
Gminy Warszawa-Ursus,Rada Gminy Wilanów,
Rada
Gminy Warszaw a - W ³ o c h y,
Rada Gminy
Warszawa-Bia³o³êka, Rada
Gminy Warszawa-Rembertów, Rada Miasta Sulejówek,

art. 39 ust. 1 pkt 2

Lp.

147

Lp.

Data

Sygn.

Inicjator
postêpowania

Podstawa rozstrzygniêcia
(ustawa z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym)

Rada Gminy
Warszawa-Wawer
4.

24 luty

K 28/02

S¹d Okrêgowy
w Szczecinie,
S¹d Rejonowy
w Tarnowie

art. 39 ust. 1 pkt 1

5.

25 luty

SK 9/02

Gemi
sp. z o.o.

art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2

6.

5 marzec

K 7/01

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 2

7.

11 marzec

SK 8/02

Waldemar G.

art. 39 ust. 1 pkt 1

8.

18 marzec

K 50/01

Krajowa Rada
Lekarsko-Weterynaryjna

art. 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 39
ust. 2

9.

24 marzec

P 14/01

Naczelny S¹d
Administracyjny

art. 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 39
ust. 2

10.

25 marzec

U 10/01

Rada Gminy
I³owo-Osada,
Rada Powiatu
Goleniów,
Rada Gminy
Mirów, Rada
Powiatu Szyd³owiec, Rada
Gminy Wierzchowo

art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw.
z art. 39 ust. 2

11.

1 kwiecieñ

K 46/01

Rada Miejska
w Przemylu

art. 39 ust. 1 pkt 2

12.

15 kwiecieñ

SK 4/02

Zdzis³aw M.,
W³adys³aw M.,
Naczelny S¹d
Administracyjny

art. 39 ust. 1 pkt 1
w zw. z art. 39 ust. 2

13.

6 maj

P 21/01

S¹d Rejonowy
w Bydgoszczy

art. 39 ust. 1 pkt 1
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Lp.

Data

Sygn.

Inicjator
postêpowania

Podstawa rozstrzygniêcia
(ustawa z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym)

14.

9 czerwiec

SK 12/03

Ewa £.

art. 39 ust. 1 pkt 1

15.

10 czerwiec

K 16/02

grupa pos³ów,
Maria K.

art. 60 ust. 2

16

10 czerwiec

SK 37/02

Zak³ad P³yt
Wiórowych
PROSPAN
S.A.

art. 39 ust. 1 pkt 2

17

30 czerwiec

K 8/02

Rada Miejska
w Przemylu

art. 39 ust. 1 pkt 2

18

7 padziernik

K 4/02

Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2

19

4 listopad

K 1/03

Rada Miasta
Radzionków

art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi¹zku
z art. 39 ust. 2

20

25 listopad

K 37/02

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej

art. 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 39
ust. 2

21

26 listopad

SK 22/02

El¿bieta D.

art. 39 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 39
ust. 2

22

17 grudzieñ

SK 15/02

Marek P.

art. 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 39
ust. 2

UWAGA!
Ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:
Art. 39.1. Trybuna³ umarza na posiedzeniu niejawnym postêpowanie:
1) je¿eli wydanie orzeczenia jest zbêdne lub niedopuszczalne,
2) na skutek cofniêcia wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej,
3) je¿eli akt normatywny w zakwalifikowanym zakresie utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ przed wydaniem orzeczenia przez Trybuna³.
2. Je¿eli okolicznoci, o których mowa w ust. 1, ujawni¹ siê na rozprawie, Trybuna³
wydaje postanowienie o umorzeniu postêpowania.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje siê, je¿eli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla
ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw.
( )
Art. 60.2. Obecnoæ na rozprawie wnioskodawcy jest obowi¹zkowa. W razie niestawienia siê wnioskodawcy lub jego przedstawiciela, Trybuna³ umarza postêpowanie albo
odracza rozprawê.
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Za³¹cznik VII
ZDANIA ODRÊBNE DO ORZECZEÑ TRYBUNA£U
KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 2003 R.
Lp.
1.

Orzeczenie
Wyrok (pe³ny
sk³ad)

Data
Sygn.

Sêdzia

19 luty
P 11/02

Marian Zdyb

Wyrok (pe³ny
sk³ad)

5 marzec
K 7/01

Bohdan
Zdziennicki

do wyroku
(uznanie zakwestionowanego
przepisu za niezgodny z art. 45
ust. 1 Konstytucji)

stwierdzaj¹cy niezgodnoæ z Konstytucj¹ art. 393 4
§ 2 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r.
 Kodeks postêpowania cywilnego
2.

Problem do którego odniesiono zdanie odrêbne

stwierdzaj¹cy:
 zgodnoæ z Konstytucj¹ art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub
s³u¿by w organach
bezpieczeñstwa
pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944-1990
osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne,

do wyroku
(uznanie art. 2 w zwi¹zku
z art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r.
o ujawnieniu pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944-1990
osób pe³ni¹cych funkcje publiczne za zgodny z Konstytucj¹,
uznanie art. 11 i art. 40 ust. 3
wy¿ej wskazanej ustawy za
zgodne z Konstytucj¹)

 zgodnoæ art. 11
i art. 40 ust. 3 wy¿ej
wskazanej
ustawy z art. 45
ust. 1 i art. 77 ust.
2 Konstytucji
3.

Wyrok (trzech sêdziów)
stwierdzaj¹cy:
1. Zgodnoæ § 1
pkt 6 rozporz¹dzenia Rady Ministrów

150

25 marzec
U 10/01

Teresa Dêbowska-Romanowska

do pkt 4 wyroku w zakresie,
w jakim stwierdza zgodnoæ
§ 1 pkt 11 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 29 wrzenia
2001 r. w sprawie ustalenia
granic oraz zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin
i miast z art. 167 ust 2 Kon-

Lp.

Orzeczenie
z dnia 31 maja
2001 r. w sprawie
utworzenia, ustalenia granic i zmiany
nazw powiatów
oraz zmiany siedziby w³adz powiatu
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym,

Data
Sygn.

Sêdzia

Problem do którego odniesiono zdanie odrêbne
stytucji oraz z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym

2. zgodnoæ § 1
pkt 4 lit. a rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia
29 wrzenia 2001 r.
w sprawie ustalenia granic oraz
zmiany nazw i siedzib w³adz niektórych gmin i miast z
art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
3. zgodnoæ § 1
pkt 8 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 29 wrzenia
2001 r. w sprawie
ustalenia granic
oraz zmiany nazw
i siedzib w³adz niektórych gmin i miast
z art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia
8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie
gminnym,
4. zgodnoæ § 1
pkt 11 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 29 wrzenia
2001 r. w sprawie
ustalenia granic
oraz zmiany nazw
i siedzib w³adz nie-
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Lp.

Orzeczenie

Data
Sygn.

Sêdzia

Problem do którego odniesiono zdanie odrêbne

których
gmin
i miast z art. 2,
z art. 167 ust. 1 i 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i z art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
oraz brak niezgodnoci z art. 165
ust. 1 Konstytucji
i z art. 5 Europejskiej
Karty Samorz¹du
Terytorialnego, sporz¹dzonej w Strasburgu dnia 15 padziernika 1985 r.

4.

5.
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Wyrok (piêciu sêdziów)
stwierdzaj¹cy zgodnoæ z Konstytucj¹
art. 40e ust 4 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku
od towarów i us³ug
oraz podatku akcyzowym

1 kwiecieñ
K 46/01

Jerzy Stêpieñ

do wyroku

Wyrok
(pe³ny
sk³ad)
stwierdzaj¹cy niezgodnoæ z Konstytucj¹ art. 1 ustawy z dnia 13 wrzenia 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub
s³u¿by w organach
bezpieczeñstwa
pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944-1990
osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne
w czêci dotycz¹cej art. 4 ust. 3 tej¿e ustawy

28 maj
K 44/02

Ewa £êtowska,
Marian Grzybowski,
Marek Mazurkiewicz

do wyroku i jego uzasadnienia

Bohdan
Zdziennicki

do wyroku
(pryncypialna krytyka ustawy
lustracyjnej)

(uznanie kwestionowanego
przepisu za zgodny z art. 167
ust. 1 Konstytucji)

(uznanie art. 1 ustawy z dnia
13 wrzenia 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub
wspó³pracy z nimi w latach
1944-1990 osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne za niezgodny z Konstytucj¹, wed³ug
zg³aszaj¹cych zdanie odrêbne argumenty na rzecz braku
konstytucyjnoci zaskar¿onej
ustawy nie s¹ wystarczaj¹ce
do obalenia domniemania jej
konstytucyjnoci).

Lp.
6.

Orzeczenie
Wyrok (piêciu sêdziów)
stwierdzaj¹cy niezgodnoæ z Konstytucj¹ art. 4011 § 1
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
Kodeks postêpowania cywilnego, w zakresie, w którym
dotyczy wyroków
uprawomocniaj¹cych siê z moc¹
wsteczn¹ po up³ywie terminu, o którym mowa w § 2
tego przepisu na
skutek odmowy
przyjêcia lub odrzucenia kasacji

7.

Wyrok
sk³ad)

(pe³ny

stwierdzaj¹cy niezgodnoæ z Konstytucj¹ art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo
o naotariacie oraz
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej

Data
Sygn.

Sêdzia

9 czerwiec
SK 5/03

Marian Zdyb

10 grudzieñ
K 49/01

Bohdan
Zdziennicki

Problem do którego odniesiono zdanie odrêbne
do wyroku i jego uzasadnienia
(wed³ug zg³aszaj¹cego zdanie odrêbne mo¿liwa jest wyk³adnia tego przepisu w zgodzie z Konstytucj¹)

do uzasadnienia wyroku
(w uzasadnieniu wyroku nie
podjêto próby ustalenia ustawowych wytycznych dotycz¹cych treci aktu wykonawczego jakim jest rozporz¹dzenia
w sprawie taksy notarialnej)
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