INFORMACJA
o istotnych problemach
wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa
Trybuna³u Konstytucyjnego
w 2004 r.

Warszawa 2005

Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie
Ogólne Sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego w celu przed³o¿enia Sejmowi i Senatowi na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. nr 102,
poz. 643 ze zmianami).
Informacja sk³ada siê z dwóch czêci.
W pierwszej czêci przedstawione s¹ zasadnicze kierunki
orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego po 1 stycznia 2004 r.,
na które Zgromadzenie Ogólne Sêdziów TK pragnie zwróciæ
szczególn¹ uwagê Sejmu i Senatu. Pokrótce zosta³y tak¿e omówione istotne elementy dzia³alnoci pozaorzeczniczej.
Druga czêæ powiêcona jest wybranym problemom realizacji orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego w dzia³alnoci prawodawczej. Stanowi ona podsumowanie badania nastêpstw wyroków Trybuna³u, które w minionym roku zosta³o przeprowadzone
w Biurze TK.
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I
KIERUNKI DZIA£ALNOCI I ORZECZNICTWA
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
W ROKU 20041
1. INFORMACJE OGÓLNE
Trybuna³ Konstytucyjny orzeka³ w nastêpuj¹cym, niezmienionym od
10 lipca 2003 r., sk³adzie: Jerzy Ciemniewski, Teresa Dêbowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Wies³aw Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa £êtowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej
M¹czyñski (wiceprezes), Janusz Niemcewicz, Marek Safjan (prezes), Jerzy Stêpieñ, Miros³aw Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki.
W dzia³alnoci Trybuna³u Konstytucyjnego zdecydowanie i niezmiennie na pierwszy plan wysuwa siê funkcja kontroli norm prawnych.
Wszystkie wyroki wydane od stycznia 2004 r. do stycznia 2005 r. s¹ wyrazem realizacji tej w³anie funkcji. W okresie tym nie wp³yn¹³ ani jeden
wniosek w zakresie pozosta³ych kompetencji Trybuna³u, czyli badania
zgodnoci z Konstytucj¹ celów lub dzia³alnoci partii politycznych oraz
rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiêdzy centralnymi konstytucyjnymi organami pañstwa (art. 188 pkt 4 i art. 189 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.). W czasie obowi¹zywania nowej Konstytucji
Trybuna³ wyda³ tylko jeden wyrok w sprawie zgodnoci celów partii politycznej z Konstytucj¹ (w roku 2000). Dotychczas nie przedstawiono Trybuna³owi ani jednego sporu kompetencyjnego.
W dziedzinie kontroli norm w obecnej dekadzie zaznacza siê tendencja
wyranego wzrostu liczby spraw2 rozpoznawanych przez Trybuna³ Konstytucyjny w stosunku do liczby spraw w poprzedniej dekadzie. W pierwszym pe³nym roku obowi¹zywania nowej Konstytucji, tj. w roku 1998, Trybuna³ wyda³ 33 wyroki (orzeczenia o charakterze merytorycznym). W dwóch
nastêpnych latach liczba wyroków wzros³a do 52, a w latach 2001-2004 wynosi³a kolejno: 64, 61, 70 i 79.
W prezentacji treci orzecznictwa uwzglêdniono tak¿e orzeczenia wydane w styczniu 2005 r. (w sprawach, do których rozpoznania TK przyst¹pi³ w minionym roku). Dane
liczbowe dotycz¹ wy³¹cznie roku 2004.
2
Zob. tak¿e za³¹cznik 1  Dynamika liczby spraw w TK w latach 1998-2004.
1
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W 2004 r. Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ na etapie rozpoznania merytorycznego ogó³em 111 orzeczeñ koñcz¹cych postêpowanie3 (dla porównania: w 2002 r.  93, w 2003 r.  96), w tym 79 wyroków i 32 postanowienia
umarzaj¹ce postêpowanie w ca³oci. Trybuna³ wyda³ tak¿e 1 postanowienie sygnalizuj¹ce Sejmowi potrzebê podjêcia inicjatywy ustawodawczej
co do materii, której dotyczy³ wydany w tym czasie wyrok4 .
W wyniku wstêpnego rozpoznania niektórych wniosków i wszystkich
skarg konstytucyjnych5 Trybuna³ wyda³ w minionym roku odpowiednie
zarz¹dzenie lub postanowienie w 317 sprawach (dotycz¹cych 73 wniosków i 244 skarg). W 227 takich sprawach wydano postanowienie o odmowie nadania  w ca³oci lub w czêci  dalszego biegu wnioskowi lub skardze konstytucyjnej (odpowiednio: 48 i 179). W tych wypadkach inicjatorowi
postêpowania przys³ugiwa³o prawo za¿alenia; Trybuna³ uwzglêdni³ za¿alenie w ca³oci w przypadku 1 wniosku i 4 skarg konstytucyjnych, a w czêci
 w przypadku 2 wniosków i 5 skarg konstytucyjnych6 .
W 2004 r. do rozpoznania merytorycznego przyjêto ogó³em 134
nowe sprawy7 (w 2003 r.  131, w 2002 r.  149), w tym:
· 2 wnioski skierowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej w trybie
prewencyjnej kontroli ustaw (art. 122 ust. 3 Konstytucji)8 ,
· 37 wniosków skierowanych przez inne podmioty posiadaj¹ce generaln¹ legitymacjê do inicjowania abstrakcyjnej kontroli norm (art. 191
ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji)9 , w tym 20 wniosków Rzecznika Praw
Liczba orzeczeñ koñcz¹cych postêpowanie nie odpowiada liczbie spraw przyjêtych do rozpoznania z dwóch powodów: po pierwsze, nie ka¿da sprawa jest rozpoznawana w roku, w którym zosta³a zarejestrowana; po drugie, sprawy podobne po zarejestrowaniu mog¹ byæ ³¹czone, pod jedn¹ sygnatur¹, w celu rozpoznania w jednym postêpowaniu.
4
Postanowienie z 2 marca 2004 r., S 1/04  w zwi¹zku z wyrokiem (z tego samego
dnia) w sprawie o sygnaturze SK 53/03.
5
Wnioski pochodz¹ce od organów posiadaj¹cych ograniczon¹ kompetencjê do inicjowania abstrakcyjnej kontroli norm, a tak¿e skargi konstytucyjne podlegaj¹ wstêpnemu rozpoznaniu w postêpowaniu uregulowanym w art. 36 i 49 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (na tym etapie sprawa ma sygnaturê z symbolem Tw  w przypadku wniosku, Ts
 w przypadku skargi konstytucyjnej). Trybuna³ albo nadaje dalszy bieg wnioskowi lub
skardze (co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do rozpoznania merytorycznego pod
now¹ sygnatur¹), albo, w razie formalnej niedopuszczalnoci b¹d oczywistej bezzasadnoci wniosku lub skargi, odmawia nadania sprawie dalszego biegu.
6
Dane o uwzglêdnieniu za¿alenia dotycz¹ spraw, w których postanowienie odmowne
zosta³o wydane w 2004 r., a za¿alenie zosta³o ostatecznie rozpoznane do 31 stycznia 2005 r.
7
Zob. tak¿e za³¹cznik 2  Pisma wniesione do TK w 2004 r..
8
Sprawy o sygnaturach K 37/03 i Kp 1/04, rozstrzygniête wyrokami zapad³ymi odpowiednio: 24 marca 2004 r. i 10 listopada 2004 r.
9
Sprawy te s¹ rejestrowane pod sygnaturami z symbolem K lub  je¿eli przedmiotem kontroli s¹ wy³¹cznie akty normatywne o randze ni¿szej ni¿ ustawa  U.
3
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Obywatelskich, 11  grupy pos³ów, 2  Prokuratora Generalnego,
po 1  grupy senatorów, Marsza³ka Sejmu, Krajowej Rady S¹downictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Naczelnego
S¹du Administracyjnego (wniosek wspólny),
· 18 wniosków pochodz¹cych od podmiotów uprawnionych do inicjowania abstrakcyjnej kontroli norm w sprawach nale¿¹cych do
zakresu ich dzia³ania10 (art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji w zwi¹zku z ust. 2 tego¿ artyku³u), w tym 12 wniosków organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego, 4  ogólnokrajowych organów zwi¹zków zawodowych, po 1  ogólnokrajowych w³adz
organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
· 20 pytañ prawnych przedstawianych przez s¹dy (art. 193 Konstytucji)11,
· 57 skarg konstytucyjnych12 (art. 79 ust. 1 Konstytucji), w tym 39 od
osób fizycznych i 18 od innych podmiotów.
Nowym zjawiskiem od czasu wejcia w ¿ycie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., zapocz¹tkowanym w minionym roku, jest aktywnoæ Prokuratora Generalnego w inicjowaniu abstrakcyjnej kontroli norm. Obydwa
wnioski z³o¿one przez ten organ w 2004 r. dotyczy³y ustaw uchwalonych
w tym samym roku13.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje rola sk³adów orzekaj¹cych s¹dów w inicjowaniu, przez pytania prawne, kontroli konstytucyjnoci norm. Ta forma
kontroli pozwala w sposób optymalny kojarzyæ dzia³alnoæ Trybuna³u Konstytucyjnego z praktyk¹ stosowania prawa. Z tego punktu widzenia wydaje
siê, ¿e liczba 20 pytañ prawnych w 2004 r., w porównaniu z 22 w roku poW przypadku wniosków od tych organów, podobnie jak skarg konstytucyjnych,
chodzi o wnioski poddane wczeniej kontroli  z wynikiem pozytywnym  na etapie rozpoznania wstêpnego (por. art. 36 i 49 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym). W razie nadania
wnioskowi dalszego biegu jest on rejestrowany pod sygnatur¹ z symbolem K lub U
(jw.).
11
Sprawy te s¹ rejestrowane pod sygnaturami z symbolem P.
12
Tak¿e skargi konstytucyjne podlegaj¹ rozpoznaniu wstêpnemu (por. przypis 5). W razie
nadania skardze dalszego biegu jest ona rejestrowana pod sygnatur¹ z symbolem SK.
13
Pierwszy wniosek  w sprawie o sygnaturze K 36/04 (sprawa w toku)  dotyczy³
zgodnoci z prawem wspólnotowym niektórych przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Drugi wniosek  w sprawie o sygnaturze K 48/04 (rozstrzygniêtej wyrokiem z 15 lutego 2005 r.)  dotyczy³ konstytucyjnoci ustawy z 18 listopada
2004 r. nowelizuj¹cej ustawy podatkowe w czêci okrelaj¹cej termin wprowadzenia 50-procentowej stawki podatku od osób fizycznych (problem zachowania odpowiedniej vacatio
legis). 19 stycznia 2005 r. wp³yn¹³ kolejny wniosek Prokuratora Generalnego  dotycz¹cy
konstytucyjnoci uchwalonej 22 grudnia 2004 r. nowelizacji przepisów o ochronie praw
lokatorów (sprawa o sygnaturze K 4/05).
10
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przednim i 32 w roku 2002, nie odpowiada potencja³owi konstytucyjnemu spraw rozpoznawanych przez polskie s¹dy i wskazuje, ¿e instytucja
pytañ prawnych wymaga upowszechnienia.
Wed³ug stanu na dzieñ 1 stycznia 2005 r. w toku merytorycznego rozpoznawania by³o ogó³em 136 spraw (1 stycznia 2004 r.  13614, 1 stycznia
2003 r.  109). wiadczy to o tym, ¿e mimo zwiêkszonego wp³ywu spraw
nie powstaj¹ istotne opónienia w ich rozpoznawaniu. redni czas rozpoznawania sprawy rozstrzygniêtej wyrokiem wydanym w 2004 r. wynosi³
oko³o 12 miesiêcy. Bior¹c pod uwagê skomplikowany charakter spraw
rozpoznawanych przez Trybuna³ oraz fakt, ¿e w ka¿dej z nich swoje stanowisko musi przedstawiæ kilka konstytucyjnych organów pañstwa,
uwzglêdniaj¹c tak¿e porównania miêdzynarodowe, mo¿na stwierdziæ, ¿e
czas trwania postêpowania przed TK nie jest nadmierny.
Wród 79 wyroków wydanych w 2004 r. w 44 przypadkach Trybuna³
Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoci zaskar¿onych przepisów (w ca³oci lub czêci) z wzorcem kontroli15  w ka¿dym z tych wyroków z Konstytucj¹, ponadto w jednym z nich z Miêdzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, a w czterech  z przepisami rangi ustawowej.
Potwierdza to prawid³owoæ, i¿ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawowy wzorzec kontroli norm sprawowanej przez Trybuna³.
Przyczynami umorzenia postêpowania16 w roku 2004 by³y: w 9 przypadkach  zbêdnoæ wyrokowania (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK); w 26  niedopuszczalnoæ wyrokowania (jw.); w 6 przypadkach  wycofanie wniosku,
pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
o TK); w 15 przypadkach  utrata mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanego unormowania (art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o TK).
Istotn¹ rolê w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego spe³nia nadal instytucja zdania odrêbnego, cile zwi¹zana z zasad¹ niezawis³oci
Identyczna liczba spraw w toku rozpoznania na dzieñ 1 stycznia 2004 r. i na dzieñ
1 stycznia 2005 r. mimo przewagi liczby spraw wp³ywaj¹cych nad liczb¹ spraw zakoñczonych w ci¹gu roku 2004 wynika z faktu, ¿e niektóre sprawy, ze wzglêdu na to¿samoæ lub
zbie¿noæ ich przedmiotu, s¹ po zarejestrowaniu ³¹czone do rozpoznania pod jedn¹ sygnatur¹ i koñcz¹ siê jednym orzeczeniem.
15
Zob. tak¿e za³¹cznik 3  Rodzaje rozstrzygniêæ zawartych w wyrokach TK w latach 1998-2004.
16
Uwzglêdniono tutaj zarówno przypadki umorzenia postêpowania w ca³oci, jak i przypadki umorzenia postêpowania w czêci (w tym drugim wypadku postanowienie o czêciowym umorzeniu postêpowania b¹d stanowi dodatkowy punkt wyroku, b¹d ma formê odrêbnego postanowienia). Z powodu uwzglêdnienia tak¿e przypadków czêciowego
umorzenia postêpowania w wyroku, jak równie¿ ze wzglêdu na przypadki umorzenia postêpowania z wiêcej ni¿ jednej przyczyny  suma jest tutaj wiêksza ni¿ podana wy¿ej liczba
postanowieñ umarzaj¹cych postêpowanie.
14
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sêdziowskiej. Zdanie odrêbne, nie pozbawiaj¹c rozstrzygniêcia przyjêtego
przez wiêkszoæ sk³adu orzekaj¹cego mocy wi¹¿¹cej, sygnalizuje zazwyczaj szczególn¹ z³o¿onoæ problemu rozpatrywanego przez Trybuna³. Na
79 wyroków wydanych w 2004 r. zdania odrêbne z³o¿ono w 9 przypadkach (w 1 przypadku autorami zdania odrêbnego by³o 4 cz³onków sk³adu
orzekaj¹cego; w 3 przypadkach zdanie odrêbne dotyczy³o wyroku w ca³oci, w pozosta³ych  czêci wyroku lub jedynie jego uzasadnienia). Z kolei, przy ³¹cznej liczbie 32 postanowieñ umarzaj¹cych postêpowanie (na
etapie rozpoznania merytorycznego) i postanowieñ wydanych w wyniku
rozpoznania za¿alenia na odmowê nadania sprawie dalszego biegu (w ramach wstêpnej kontroli wniosków i skarg konstytucyjnych), w 2004 r. zdania odrêbne z³o¿ono w 4 przypadkach.
*
W omawianym okresie Trybuna³ Konstytucyjny w swoich wyrokach
i postanowieniach w zasadzie kontynuowa³ liniê orzecznictwa wypracowan¹ w latach poprzednich. W niniejszej Informacji szczególn¹ uwagê
nale¿y zwróciæ natomiast na nowe akcenty w orzecznictwie TK, a tak¿e
na elementy, które pojawi³y siê w orzecznictwie ju¿ w latach poprzednich,
ale zosta³y szczególnie zaakcentowane w orzecznictwie konstytucyjnym
po 1 stycznia 2004 r.17

2. ZAGADNIENIA W£ACIWOCI TRYBUNA£U
W kilku postanowieniach Trybuna³ zwróci³ uwagê na granice zakresu
stosowania instytucji skargi konstytucyjnej, wynikaj¹ce z art. 79 Konstytucji oraz przepisów ustawy o TK.
Trybuna³ konsekwentnie stoi na stanowisku ustalonym po wprowadzeniu tej instytucji do polskiego systemu prawa w 1997 r. (art. 79 Konstytucji), zgodnie z którym skarga ta, jako szczególny instrument ochrony
wolnoci i praw konstytucyjnych, ma charakter akcesoryjny. Oznacza
to, ¿e mo¿liwoæ korzystania z tego rodka jest ograniczona do przypadków, w których w normalnym toku instancji nie jest ju¿ mo¿liwe skorygowanie orzeczeñ naruszaj¹cych konstytucyjne wolnoci lub prawa skar¿¹cego. Sformu³owanie u¿yte w art. 46 ust. 1 ustawy o TK, wed³ug którego
bieg terminu do z³o¿enia skargi konstytucyjnej liczy siê od dnia dorêcze17
Zob. tak¿e za³¹cznik 4  Przegl¹d treci wyroków TK zapad³ych od stycznia 2004 r.
do stycznia 2005 r..
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nia skar¿¹cemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego
ostatecznego rozstrzygniêcia, nie ogranicza wyra¿onego w tym przepisie, wynikaj¹cego tak¿e z art. 79 ust. 1 Konstytucji, wymagania wyczerpania przys³uguj¹cej skar¿¹cemu drogi prawnej. Nie bez powodu ustawodawca na pierwszym miejscu w tym sformu³owaniu wymieni³ prawomocny
wyrok  jako ten rodzaj orzeczenia, który najczêciej koñczy drogê prawn¹. Poniewa¿ regulacja dotycz¹ca sposobu ustalania pocz¹tku biegu terminu do z³o¿enia skargi konstytucyjnej ma tak¿e charakter techniczny, ustawodawca nie móg³ pomin¹æ w niej przypadków, w których przepisy prawne
(mimo gwarancji konstytucyjnych) nie stwarzaj¹ mo¿liwoci uzyskania
przez skar¿¹cego prawomocnego orzeczenia s¹dowego. Wskazanie w omawianym przepisie na moment dorêczenia skar¿¹cemu ostatecznej decyzji
lub innego ostatecznego rozstrzygniêcia s³u¿y zatem ustaleniu pocz¹tku
biegu terminu do z³o¿enia skargi konstytucyjnej na wypadek, gdyby skar¿¹cemu nie przys³ugiwa³a s¹dowa droga weryfikacji takiej decyzji czy
innego rozstrzygniêcia.
W zwi¹zku z wprowadzon¹ 1 stycznia 2004 r., w ramach reformy s¹downictwa administracyjnego, mo¿liwoci¹ z³o¿enia skargi kasacyjnej od
wyroku s¹du administracyjnego pierwszej instancji do Naczelnego S¹du
Administracyjnego, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e wymaganie wyczerpania drogi prawnej zak³ada, i¿ przed wniesieniem skargi konstytucyjnej
osoba zainteresowana skorzysta z mo¿liwoci zaskar¿enia wyroku wojewódzkiego s¹du administracyjnego do NSA (tak m.in. w sprawie o sygnaturze Ts 174/02, rozstrzygniêtej ostatecznie postanowieniem z 25 maja
2004 r.18).
Specyfika polskiego modelu skargi konstytucyjnej polega na tym, ¿e
jej przedmiotem jest bezporednio nie akt stosowania prawa (orzeczenie
s¹du lub decyzja administracyjna), lecz przepis prawa. Jednoczenie warunkiem dopuszczalnoci wniesienia skargi jest wydanie ostatecznego
orzeczenia w indywidualnej sprawie skar¿¹cego na podstawie kwestionowanego przepisu.
To drugie wymaganie okaza³o siê w pewnych sprawach barier¹ dla skutecznego wniesienia skargi konstytucyjnej. W minionym roku kilku sêdziów
s¹dów powszechnych próbowa³o zaskar¿yæ przepisy nak³adaj¹ce na sêdziego obowi¹zek okresowego sk³adania owiadczeñ o swoim stanie maj¹tkowym, które nastêpnie podlega kontroli przez urz¹d skarbowy. Z punktu widzenia unormowania instytucji skargi konstytucyjnej problem polega na
18
Dane dotycz¹ce miejsca publikacji wszystkich orzeczeñ TK cytowanych w Informacji zawarte s¹ w spisie zamieszczonym na koñcu (za³¹cznik 5).
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tym, ¿e realizacja powy¿szego obowi¹zku, istniej¹cego z mocy samego
prawa, nie wi¹¿e siê z jego konkretyzacj¹ w jakimkolwiek orzeczeniu, które
by³oby adresowane indywidualnie do sêdziego. Mo¿liwoæ wydania takiego orzeczenia istnia³aby wówczas, gdyby zobowi¹zany uchyli³ siê od z³o¿enia owiadczenia, nara¿aj¹c siê przez to na konsekwencje natury dyscyplinarnej.
Generalnie nie mo¿na zatem wykluczyæ, ¿e zarzucane naruszenie konstytucyjnych wolnoci i praw wynika bezporednio z ustawy, czyli nie zale¿y od wydania jakiegokolwiek orzeczenia s¹du lub organu administracji
publicznej okrelaj¹cego pozycjê prawn¹ jednostki, i wówczas skarga konstytucyjna jest, na gruncie obecnej regulacji prawnej, niedopuszczalna
z przyczyn formalnych. Nie oznacza to, ¿e niekonstytucyjna regulacja ustawowa nie podlega w ogóle kontroli pod wzglêdem zgodnoci z Konstytucj¹. Kontrola ta mo¿e byæ bowiem zainicjowana w innym trybie ni¿ skarga
konstytucyjna (por. art. 191 i 193 Konstytucji); wówczas wzorcem konstytucyjnym mog¹ byæ nie tylko przepisy okrelaj¹ce konstytucyjne wolnoci i prawa jednostki (tak m.in. w uzasadnieniu postanowienia z 24 listopada 2004 r., Ts 57/04).
W postanowieniu z 6 padziernika 2004 r., SK 42/02 Trybuna³ Konstytucyjny w pe³nym sk³adzie rozstrzygn¹³ otwart¹ dotychczas kwestiê, uznaj¹c,
¿e postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nie mog¹ byæ przedmiotem kontroli konstytucyjnoci sprawowanej
przez TK (cilej: nie mog¹ byæ zakwestionowane w trybie skargi konstytucyjnej). Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e Konstytucja pos³uguje siê jedynie
ogólnym pojêciem aktów prawa miejscowego, mimo du¿ego zró¿nicowania
tych aktów pod wzglêdem nazwy, przedmiotu i podmiotu upowa¿nionego
do ich wydania. Dlatego ocena poszczególnych rodzajów aktów prawa miejscowego z punktu widzenia kompetencji kontrolnych TK, okrelonych
w art. 188 w zwi¹zku z art. 79 Konstytucji, wymaga odrêbnego potraktowania ka¿dego z tych rodzajów. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego s¹ aktami prawa miejscowego szczególnego rodzaju: plasuj¹
siê miêdzy klasycznymi aktami normatywnymi a klasycznymi aktami indywidualnymi zwi¹zanymi ze stosowaniem prawa. Specyfika planów zagospodarowania przestrzennego ³¹czy siê przede wszystkim z ich przedmiotem  dotycz¹ one konkretnych uk³adów przestrzennych. Trybuna³
Konstytucyjny nie dysponuje rozwi¹zaniami ustrojowymi i proceduralnymi, które by³yby dostosowane do badania stanów faktycznych determinuj¹cych treæ planów zagospodarowania przestrzennego. Trybuna³ nie jest
te¿ upowa¿niony do dokonywania oceny stosowania prawa dotycz¹cego
planowania przestrzennego oraz przepisów o ochronie przyrody, rodowi13
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ska, gruntów rolnych itp. przez organ gminy ustawowo upowa¿niony do
uchwalenia planu. Wy³¹czenie mo¿liwoci badania przez TK miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego nie oznacza, ¿e zainteresowane
podmioty s¹ pozbawione mo¿liwoci inicjowania, w imiê ochrony swoich
praw podmiotowych, s¹dowej kontroli zgodnoci tych planów z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. W myl art. 184 Konstytucji do Naczelnego S¹du Administracyjnego i innych s¹dów administracyjnych nale¿y,
miêdzy innymi, kontrola uchwa³ organów samorz¹du terytorialnego ustanawiaj¹cych akty prawa miejscowego. Akty te podlegaj¹ kontroli pod
wzglêdem ich zgodnoci z ustawami (kryterium legalnoci) i mog¹ byæ
uchylone w ca³oci lub czêci przez w³aciwy s¹d administracyjny. Na stra¿y
zgodnoci planów z ustawami stoj¹ s¹dy administracyjne, natomiast ustawy
te  oraz wydane na ich podstawie rozporz¹dzenia wykonawcze  podlegaj¹
kontroli konstytucyjnoci sprawowanej przez Trybuna³ Konstytucyjny.
Nawi¹zuj¹c do swoich wczeniejszych wypowiedzi, wed³ug których
podmiotami (beneficjentami) konstytucyjnych wolnoci i praw s¹ osoby
fizyczne oraz te tylko osoby prawne, których byt i dzia³anie stanowi emanacjê wolnoci i praw osób fizycznych, Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za
niedopuszczalne wniesienie skargi konstytucyjnej przez gminê (tak
w postanowieniu z 12 padziernika 2004 r., Ts 35/0419). Dla ochrony zagwarantowanej konstytucyjnie pozycji jednostek samorz¹du terytorialnego nie jest konieczne korzystanie przez nie z instytucji skargi konstytucyjnej równie¿ dlatego, ¿e Konstytucja upowa¿nia je do inicjowania
abstrakcyjnej kontroli norm we wszystkich sprawach nale¿¹cych do zakresu ich dzia³ania; dopuszczalnoæ wyst¹pienia do TK z odpowiednim
wnioskiem nie jest przy tym ograniczona takimi rygorami, jakie dotycz¹
skargi konstytucyjnej.
Otwarty pozostaje problem dopuszczalnoci ochrony w trybie skargi
konstytucyjnej interesów maj¹tkowych Skarbu Pañstwa i innych pañstwowych osób prawnych. Na etapie wstêpnego rozpoznania zosta³ nadany dalszy bieg skardze konstytucyjnej Agencji Nieruchomoci Rolnych,
bêd¹cej pañstwow¹ osob¹ prawn¹ (sygnatura SK 24/04). Trybuna³ nie wyda³
jeszcze orzeczenia w tej sprawie.
Podobnie jak w przypadku skarg konstytucyjnych, pewne kwestie interpretacyjne wy³aniaj¹ siê w odniesieniu do legitymacji podmiotów
uprawnionych do inicjowania abstrakcyjnej kontroli norm jedynie
w sprawach nale¿¹cych do zakresu ich dzia³ania (art. 191 ust. 1 pkt 3-5
Konstytucji w zwi¹zku z ust. 2 tego¿ artyku³u). W tym aspekcie problemem szczególnie skomplikowanym okaza³ siê zakres konstytucyjnego
19
Na postanowienie to wniesiono za¿alenie, którego TK nie uwzglêdni³ (postanowienie z 23 lutego 2005 r., sygnatura jw.).
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upowa¿nienia ogólnokrajowych w³adz organizacji pracodawców. Zaznaczy³y siê rozbie¿noci miêdzy ró¿nymi sk³adami orzekaj¹cymi Trybuna³u Konstytucyjnego co do kwestii, czy upowa¿nienie to ogranicza siê do
kontroli unormowañ dotycz¹cych relacji pracodawcy  pracownicy, czy
te¿ obejmuje tak¿e kontrolê regulacji dotycz¹cych szerzej rozumianych
interesów ekonomicznych pracodawców.
Krokiem w kierunku ujednolicenia orzecznictwa dotycz¹cego powy¿szej kwestii mo¿e byæ postanowienie z 28 stycznia 2004 r., Tw 74/02, w którym Trybuna³ w pe³nym sk³adzie, przy jednym zdaniu odrêbnym, opowiedzia³ siê za tym pierwszym (bardziej restrykcyjnym) wariantem
interpretacyjnym. Rozpoznaj¹c za¿alenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Trybuna³ uzna³ za zasadn¹ odmowê nadania dalszego
biegu wnioskowi Konfederacji o zbadanie szeregu przepisów reguluj¹cych
problematykê urzêdowych cen leków. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e
w obowi¹zuj¹cej Konstytucji z 1997 r. nast¹pi³o istotne rozszerzenie krêgu podmiotów uprawnionych do inicjowania postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym. Przyczyni³a siê do tego nowa instytucja powszechnej skargi konstytucyjnej oraz przyznanie ka¿demu s¹dowi uprawnienia
do przedstawienia Trybuna³owi pytania prawnego. W tej sytuacji nie istnieje potrzeba rozszerzania krêgu podmiotów uprawnionych do wszczynania abstrakcyjnej kontroli konstytucyjnoci przepisów prawa przez rozszerzaj¹c¹ wyk³adniê u¿ytego w Konstytucji pojêcia spraw objêtych
zakresem dzia³ania. Do uznania legitymacji wnioskodawcy nie wystarczy zatem, ¿e kwestionowany przez niego przepis mo¿e znaleæ lub faktycznie znalaz³ zastosowanie w stosunku do tego¿ wnioskodawcy; konieczne jest ustalenie, czy dany przepis dotyczy dzia³alnoci stanowi¹cej
realizacjê konstytucyjnie, ustawowo lub  gdy chodzi o podmiot prywatnoprawny  równie¿ statutowo okrelonych zadañ wnioskodawcy. Przys³uguj¹ce podmiotom, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji, prawo inicjowania postêpowania przed Trybuna³em Konstytucyjnym
jest uprawnieniem wyj¹tkowym, przyznanym w zwi¹zku ze szczególnym
charakterem zadañ powierzonych podmiotowi przez obowi¹zuj¹c¹ regulacjê konstytucyjn¹ i ustawow¹. Interpretacja rozszerzaj¹ca zakresu tego
uprawnienia jest niedopuszczalna.
W zwi¹zku z rozpoznaniem wniosków, których przedmiotem by³y regulacje dotycz¹ce wyborów do Parlamentu Europejskiego, Trybuna³ Konstytucyjny wyjani³ dwie istotne kwestie dotycz¹ce granic swych kompetencji.
Po pierwsze, Trybuna³ uzna³, ¿e postanowienie Prezydenta RP o zarz¹dzeniu wyborów jest aktem urzêdowym Prezydenta w rozumieniu
art. 144 ust. 1 Konstytucji. Nie ma ono charakteru prawotwórczego, w prze15
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ciwieñstwie do wydawanych przez Prezydenta rozporz¹dzeñ i zarz¹dzeñ (por.
art. 142 ust. 1 Konstytucji). Ze wzglêdu na brak cechy normatywnoci postanowienie, o którym mowa, nie mo¿e byæ badane w postêpowaniu przed
Trybuna³em Konstytucyjnym (postanowienie z 18 maja 2004 r., K 15/04).
Po drugie, Trybuna³ uzna³ za niedopuszczalne ¿¹danie zabezpieczenia wniosku w trybie abstrakcyjnej kontroli norm, na wzór wniosku
o wydanie zarz¹dzenia tymczasowego w postêpowaniu cywilnym w celu
zabezpieczenia roszczenia powoda. Zawarty w art. 20 ustawy o TK nakaz
odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postêpowania cywilnego
w sprawach nieuregulowanych w tej pierwszej ustawie oznacza, ¿e w postêpowaniu przed Trybuna³em niektóre przepisy kodeksu w ogóle nie znajduj¹
zastosowania  b¹d z uwagi na odmienn¹ regulacjê danego zagadnienia
w ustawie o TK, b¹d z powodu ich nieadekwatnoci (bezprzedmiotowoci) w tym postêpowaniu. Przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o postêpowaniu zabezpieczaj¹cym, s³u¿¹ce zabezpieczeniu roszczeñ, których
mo¿na dochodziæ przed s¹dem powszechnym lub s¹dem polubownym, s¹
nieadekwatne w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyjnym, w którym chodzi o badanie zgodnoci aktów normatywnych z Konstytucj¹.
Na marginesie nale¿y wspomnieæ, ¿e ustawa o TK tylko w jednym
wypadku przewiduje mo¿liwoæ wydania przez Trybuna³ postanowienia
tymczasowego o charakterze zabezpieczaj¹cym. Istnieje ona w postêpowaniu prowadzonym w trybie skargi konstytucyjnej. Postanowienie
tymczasowe, wydawane zawsze z urzêdu, nie dotyczy zaskar¿onych norm
prawnych, lecz polega na zawieszeniu lub wstrzymaniu wykonania orzeczenia o charakterze indywidualnym (wyroku s¹dowego lub decyzji administracyjnej), w zwi¹zku z którym wniesiono skargê konstytucyjn¹
(art. 50 ustawy o TK). W 2004 r. Trybuna³ Konstytucyjny dokona³ tego
rodzaju zabezpieczenia w 4 sprawach.
3. O NIEKTÓRYCH SKUTKACH WYROKÓW TRYBUNA£U
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego orzekaj¹cy o niezgodnoci zaskar¿onej regulacji z zastosowanym wzorcem kontroli, jako akt maj¹cy moc
powszechnie obowi¹zuj¹c¹ (art. 190 ust. 1 Konstytucji), wprowadza zmiany
w stanie normatywnym, które musz¹ byæ uwzglêdniane przez organy stosuj¹ce prawo. Jednoczenie skutkiem wydania takiego wyroku jest czêsto
powstanie dla w³aciwego organu prawodawczego konstytucyjnego obowi¹zku ustanowienia odpowiedniej regulacji naprawczej (zob. uwagi w II czêci Informacji). Jest tak w szczególnoci wówczas, gdy przyczyn¹ niekonstytucyjnoci jest tzw. pominiêcie ustawodawcze, wymagaj¹ce
16
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ustanowienia przez ustawodawcê odpowiedniej regulacji uzupe³niaj¹cej. Trybuna³ zwróci³ jednak uwagê, ¿e zanim ustawodawca dokona odpowiedniej zmiany, organy stosuj¹ce przepisy wymagaj¹ce uzupe³nienia powinny
poszukiwaæ, z uwzglêdnieniem oceny dokonanej przez TK, takich sposobów
ich interpretacji, aby zapewniona by³a pe³na zgodnoæ praktyki z Konstytucj¹
(tak w uzasadnieniach: wyroku z 18 maja 2004 r., SK 38/03, dotycz¹cego nieuwzglêdnienia ochrony praw pokrzywdzonego w postêpowaniu w sprawach
o wykroczenia, oraz wyroku z 12 stycznia 2005 r., K 24/04, dotycz¹cego pominiêcia w³aciwej komisji Senatu RP w procesie opiniowania stanowiska
rz¹du wobec projektów aktów prawnych Unii Europejskiej).
W dwóch wyrokach zapad³ych w trybie rozpoznania skargi konstytucyjnej Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ explicite, ¿e w przypadku odroczenia daty wejcia w ¿ycie wyroku uznaj¹cego badany przepis za niekonstytucyjny (por. art. 190 ust. 3 Konstytucji) sam skar¿¹cy korzysta ze
swoistego przywileju polegaj¹cego na tym, ¿e mimo wspomnianego odroczenia mo¿e on dochodziæ wzruszenia aktów stosowania niekonstytucyjnego przepisu wydanych w jego sprawie, która leg³a u podstaw skargi
konstytucyjnej.
Po raz pierwszy Trybuna³ u¿y³ takiej formu³y w cytowanym wy¿ej
wyroku z 18 maja 2004 r., SK 38/03, a nastêpnie zastosowa³ podobn¹ formu³ê w wyroku z 27 padziernika 2004 r., SK 1/04. W obu wypadkach Trybuna³ orzek³, ¿e odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnej
normy nie stoi na przeszkodzie realizacji praw skar¿¹cego (skar¿¹cych)
okrelonych w art. 190 ust. 4 Konstytucji w sprawie bêd¹cej podstaw¹
postêpowania przed Trybuna³em. Odroczenie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu uznanego za niekonstytucyjny oznacza, ¿e do dnia
wejcia w ¿ycie wyroku TK stan prawny nie ulega zmianie. Motywy, które uzasadniaj¹ odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego
przepisu, z regu³y wy³¹czaj¹ tak¿e mo¿liwoæ wzruszenia zapad³ych wczeniej prawomocnych rozstrzygniêæ s¹dowych wydanych na podstawie tego
przepisu. Nie dotyczy to jednak sytuacji prawnej osób, które przez wniesienie skargi konstytucyjnej zainicjowa³y kontrolê konstytucyjnoci. Istota skargi konstytucyjnej, stanowi¹cej rodek kontroli konkretnej przepisów prawnych, polega wszak na tym, ¿e efektem uwzglêdnienia skargi
musi byæ zmiana ostatecznego rozstrzygniêcia, które doprowadzi³o do naruszenia konstytucyjnych wolnoci lub praw skar¿¹cego. Wyrok TK zawieraj¹cy korzystne dla skar¿¹cego rozstrzygniêcie musi znajdowaæ kontynuacjê
w dalszym postêpowaniu, które powinno doprowadziæ do uchylenia ostatecznego orzeczenia wydanego w sprawie skar¿¹cego przez wniesienie
skargi konstytucyjnej. Okrelenie skutków wyroku wy³¹cznie na przysz³oæ
17
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by³oby w odniesieniu do skar¿¹cego sprzeczne z istot¹ konkretnej kontroli
norm.
W uzasadnieniu pierwszego z przytoczonych wyroków Trybuna³ sprecyzowa³ ponadto, jaki bêdzie skutek wyroku na wypadek, gdyby ustawodawca zaniecha³ doprowadzenia do stanu konstytucyjnoci unormowania
uznanego za niekonstytucyjne. W tym wypadku obowi¹zkiem ustawodawcy
by³o uzupe³nienie przepisów o brakuj¹c¹ regulacjê. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e wyroki TK podlegaj¹ wykonaniu nawet w sytuacji zaniechania legislacyjnego. A zatem, w wypadku niepodjêcia przez ustawodawcê
w zakrelonym terminie stosownych dzia³añ, stan normatywny ulega odpowiedniej zmianie z mocy samego wyroku.
Obydwa wyroki stanowi¹ ilustracjê szerszego zjawiska, polegaj¹cego
na umieszczeniu w wyrokach TK, których treci¹ jest orzeczenie o niekonstytucyjnoci badanego przepisu, niezbêdnych dodatkowych wskazówek
co do rozumienia skutków wyroku zmieniaj¹cego stan normatywny, zw³aszcza w odniesieniu do sytuacji zaistnia³ych przed wejciem wyroku w ¿ycie.
W minionym roku wskazówki takie znalaz³y siê w sentencjach 4 wyroków.
Koniecznoæ zamieszczenia tego rodzaju wskazówki Trybuna³ Konstytucyjny dostrzeg³ tak¿e w wypadkach niekonstytucyjnoci przepisów
reguluj¹cych daniny publiczne, je¿eli skutki niekonstytucyjnoci powinny
zostaæ usuniête jedynie na przysz³oæ, bez zwrotu daniny uiszczonej w dotychczasowym stanie prawnym.
Tak Trybuna³ orzek³ w szczególnoci w wyroku z 9 wrzenia 2004 r.,
K 2/03, dotycz¹cym abonamentu radiowego i telewizyjnego. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e naprawianie prawa nie powinno prowadziæ do legitymizowania zachowañ naruszaj¹cych prawo. Uznanie badanej regulacji, ukszta³towanej jeszcze w poprzednim stanie konstytucyjnym, za
niezgodn¹ z Konstytucj¹ z 1997 r. wy³¹cznie z racji dotycz¹cych hierarchii róde³ prawa, przy jednoczesnym uznaniu zasadnoci merytorycznej
tej regulacji, nie powinno i nie mo¿e rodziæ roszczeñ obywateli. Z tych
powodów nie podlegaj¹ zwrotowi op³aty abonamentowe pobrane na podstawie przepisów, które pozostaj¹ jeszcze w mocy.
Podobne rozstrzygniêcie zawarte jest w wyroku z 27 kwietnia 2004 r.,
K 24/03, dotycz¹cym ograniczeñ mo¿liwoci odliczania naliczonego podatku VAT od podatku nale¿nego. Trybuna³ orzek³, ¿e niezgodnoæ badanych przepisów z Konstytucj¹ nie stanowi podstawy zwrotu podatku okrelonego w ostatecznej decyzji organów podatkowych lub uiszczonego
w wyniku ich zastosowania. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e Trybuna³ ma
obowi¹zek braæ pod uwagê z urzêdu skutki swoich rozstrzygniêæ i przeciwdzia³aæ powstawaniu w ich wyniku stanu prawnego, który równie¿ by³by
18
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niezgodny z normami konstytucyjnymi. Oznacza to, ¿e Trybuna³ nie tylko
jest uprawniony do orzekania o niezgodnoci z Konstytucj¹ aktów normatywnych, o których mowa w art. 79, 188 i 193 Konstytucji, lecz jest w³adny równie¿ okreliæ czasowe ramy takiej sprzecznoci, w szczególnoci
granice czasowe wstecznego zasiêgu skutków wyroku stwierdzaj¹cego
niezgodnoæ okrelonego przepisu (normy prawnej) z Konstytucj¹. Ponadto
Trybuna³ jest z istoty rzeczy powo³any do wyjaniania w¹tpliwoci co do
znaczenia swoich orzeczeñ, i to niezale¿nie od treci art. 74 ustawy o TK
(wyk³adnia orzeczenia na wniosek uczestnika postêpowania). Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, jako akt powszechnie obowi¹zuj¹cy (por. art. 190
ust. 1 Konstytucji), powinien byæ sformu³owany w sposób wykluczaj¹cy
rozbie¿ne orzeczenia organów stosuj¹cych prawo.
Przytoczone przyk³ady i argumenty dowodz¹, ¿e nie s¹ zasadne wysuwane w czêci rodowisk prawniczych zastrze¿enia co do zamieszczenia
w niektórych wyrokach Trybuna³u Konstytucyjnego rozstrzygniêæ wp³ywaj¹cych na stosowanie prawa zmienionego w wyniku wyroku Trybuna³u. Celem takiego wyroku nie jest ingerowanie w sferê stosowania prawa
jako tak¹, która jest domen¹ s¹dów i organów administracji. Chodzi natomiast o takie sprecyzowanie skutków normatywnych wyroku, wydawanego w imiê przywrócenia stanu konstytucyjnoci, aby skutkiem ubocznym
tej ingerencji nie by³o naruszenie innych wartoci konstytucyjnych.
Na inny aspekt wspó³zale¿noci miêdzy treci¹ wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego a interpretacj¹ badanego przepisu w praktyce s¹dowej
wskazuj¹ dwa  omawiane tutaj ³¹cznie  wyroki, w których g³ównym przedmiotem kontroli by³ art. 4011 kodeksu postêpowania cywilnego: z 2 marca
2004 r., SK 53/03 oraz z 27 padziernika 2004 r., SK 1/04. Wskazany przepis
by³ interpretowany przez niektóre s¹dy jako przeszkoda we wznowieniu 
w wyniku wyroku TK  postêpowania cywilnego, w którym s¹d zastosowa³ niekonstytucyjne unormowanie, je¿eli postêpowanie to zosta³o zakoñczone nie orzeczeniem co do meritum (w szczególnoci wyrokiem), lecz
postanowieniem s¹du o charakterze proceduralnym. Interpretacja taka prowadzi³a do wniosków niemo¿liwych do zaakceptowania z punktu widzenia gwarancji wyra¿onej w art. 190 ust. 4 Konstytucji. W pierwszym wyroku Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o zgodnoci art. 4011 kodeksu
postêpowania cywilnego z Konstytucj¹, stwierdzaj¹c, ¿e istnieje mo¿liwoæ zinterpretowania kodeksu w sposób w pe³ni zgodny z gwarancj¹ konstytucyjn¹. Jednoczenie (tego samego dnia) Trybuna³ skierowa³ do Sejmu postanowienie sygnalizacyjne o sygnaturze S 1/04, sugeruj¹c podjêcie
inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie implementacji art. 190 ust. 4
Konstytucji do procedury cywilnej. Oceniaj¹c, i¿ praktyka s¹dowa b³êd19
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nie wywodzi z art. 4011 k.p.c. wnioski niezgodne z art. 190 ust. 4, Trybuna³ zwróci³ uwagê na celowoæ bardziej precyzyjnego uregulowania kodeksowego. Jednoczenie Trybuna³ zastrzeg³, ¿e je¿eli niekonstytucyjne
rozumienie art. 4011 k.p.c. w sposób stabilny utrwali siê w praktyce s¹dowej, to Trybuna³ mo¿e dojæ do wniosku, ¿e niekonstytucyjnoæ tego przepisu tkwi wprost w jego brzmieniu.
W³anie do takiego wniosku Trybuna³ Konstytucyjny doszed³, rozpoznaj¹c skargê konstytucyjn¹ w sprawie o sygnaturze SK 1/04, rozstrzygniêtej cytowanym ju¿ wyrokiem z 27 padziernika 2004 r. Mimo ¿e w swoim
wczeniejszym wyroku, datowanym 2 marca tego¿ roku (sprawa o sygnaturze SK 53/03) Trybuna³ stwierdzi³ zgodnoæ art. 4011 k.p.c. z Konstytucj¹,
to obecnie  w wyniku obserwacji praktyki s¹dowej  ocena konstytucyjna
tego samego przepisu musia³a byæ odmienna. Na skutek nieuwzglêdnienia
przez s¹dy mo¿liwoci wyk³adni w zgodzie z Konstytucj¹ (przy braku rych³ej reakcji ustawodawcy  por. uwagi w drugiej czêci Informacji)
badany przepis nabra³ jak gdyby nowego  niekonstytucyjnego  znaczenia, i w takim w³anie znaczeniu musia³ byæ ponownie zbadany przez TK.
Jednoczenie Trybuna³ uzna³, ¿e ze wzglêdu na te szczególne okolicznoci
nie ma zastosowania zasada ne bis in idem, wed³ug której to samo unormowanie nie mo¿e byæ zaskar¿one po raz drugi na podstawie tego samego
wzorca kontroli.
Wyrokiem z 20 lipca 2004 r., SK 19/02 Trybuna³ orzek³ o czêciowej
(zakresowej) niekonstytucyjnoci innego unormowania w kodeksie postêpowania cywilnego (problem wy³¹czenia sêdziego, który bra³ udzia³ w wydaniu orzeczenia w ni¿szej instancji), mimo ¿e brzmienie zaskar¿onych
przepisów pozwala³o na ustalenie wyk³adni zgodnej z Konstytucj¹. S¹dy
jednak przyjmowa³y inn¹, niekonstytucyjn¹ interpretacjê. Formu³uj¹c orzeczenie o niekonstytucyjnoci przepisu, Trybuna³ mia³ na uwadze to, i¿ przyczyn¹ wznowienia postêpowania s¹dowego mo¿e byæ tylko taki wyrok
TK, którego treci¹ jest stwierdzenie niekonstytucyjnoci normy zastosowanej w owym postêpowaniu. W uzasadnieniu podkrelono, ¿e skarga
konstytucyjna, niezale¿nie od tego, ¿e prowadzi do wydania powszechnie
obowi¹zuj¹cego orzeczenia, ma na celu przede wszystkim ochronê interesów jednostki. Ochronê tê zapewnia przewidziana w art. 190 ust. 4 Konstytucji mo¿liwoæ wznowienia postêpowania w sprawach, w których wyrok zosta³ wydany na podstawie aktu normatywnego uznanego przez TK
za niezgodny z wzorcem kontroli.
Powy¿sze przyk³ady ukazuj¹, ¿e Trybuna³owi Konstytucyjnemu, kiedy orzeka w trybie skargi konstytucyjnej, przychodzi niekiedy zmagaæ
siê nie tyle z norm¹ ustanowion¹ przez ustawodawcê, ile z norm¹ opacz20
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nie odczytywan¹ z ustawy przez organy stosuj¹ce prawo, w sposób nieuwzglêdniaj¹cy nakazu interpretowania ustaw w zgodzie z Konstytucj¹.
De lege ferenda mo¿e nasuwaæ siê pytanie, czy kompetencja Trybuna³u,
ograniczona obecnie do kontroli norm prawnych, nie powinna zostaæ poszerzona o mo¿liwoæ uchylenia aktu stosowania prawa w indywidualnej
sprawie skar¿¹cego, je¿eli akt ten jest oparty b¹d na niekonstytucyjnej
ustawie, b¹d na niezgodnej z Konstytucj¹ wyk³adni ustawy, która mo¿e
zostaæ zinterpretowana w sposób zgodny z Konstytucj¹. Pytanie to jest
aktualne tym bardziej, ¿e w niektórych krêgach s¹dowych kwestionowana
jest, wbrew jednolitej wyk³adni prezentowanej od wielu lat w orzecznictwie TK, moc wi¹¿¹ca wyroków Trybuna³u w zakresie, w jakim orzeka on
o zgodnoci badanego przepisu z Konstytucj¹ pod warunkiem okrelonego rozumienia tego przepisu w zgodzie z Konstytucj¹. Jak wspomniano,
zignorowanie wyroku Trybuna³u by³o w niektórych wypadkach przyczyn¹ zamkniêcia drogi realizacji prawa podmiotowego zagwarantowanego
w art. 190 ust. 4 Konstytucji (w szczególnoci prawa ¿¹dania wznowienia
postêpowania s¹dowego na podstawie wyroku TK)20.
4. ZASADY POPRAWNEJ LEGISLACJI I WYMAGANIA
DOTYCZ¥CE TRYBU USTAWODAWCZEGO
Trybuna³ Konstytucyjny wielokrotnie przypomina obecn¹ od dawna
w jego orzecznictwie myl, ¿e z konstytucyjnej zasady pañstwa prawnego
(art. 2) wynika nakaz przestrzegania przez ustawodawcê zasad poprawnej legislacji. Nakaz ten jest funkcjonalnie zwi¹zany z zasadami pewnoci
i bezpieczeñstwa prawnego oraz ochrony zaufania do pañstwa i prawa. Naruszeniem wymagañ konstytucyjnych dotycz¹cych poprawnej legislacji jest
w szczególnoci takie niejasne i nieprecyzyjne sformu³owanie przepisu,
które powoduje niepewnoæ jego adresatów co do ich praw i obowi¹zków
przez stworzenie nazbyt szerokich ram dla organów stosuj¹cych prawo
w skutek czego musz¹ one w istocie zastêpowaæ prawodawcê w zakresie
zagadnieñ uregulowanych w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Przekroczenie pewnego poziomu niejasnoci przepisów prawnych mo¿e stanowiæ samoistn¹ przes³ankê stwierdzenia ich niekonstytucyjnoci.
De lege ferenda za wyposa¿eniem TK w kompetencje kasatoryjne w sprawie, w której
wniesiono skargê konstytucyjn¹, wypowiedzia³ siê prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich, w artykule Skutecznoæ orzeczeñ polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego [w:] Ius et
lex. Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002, a tak¿e w swoim
wyst¹pieniu podczas Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów TK 29 marca 2004 r., opublikowanym
w serii Studia i Materia³y Trybuna³u Konstytucyjnego, t. XX, Warszawa 2004, s. 53 i nast.
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Powy¿sze wymagania musz¹ byæ szczególnie starannie przestrzegane
w niektórych dziedzinach regulacji prawnej. Tak¹ dziedzin¹ s¹ na przyk³ad
przepisy przewiduj¹ce ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnie zagwarantowanych wolnoci i praw. Wymaganie ustanowienia takich ograniczeñ
tylko w ustawie (art. 31 ust. 3) jest czym wiêcej ni¿ tylko przypomnieniem ogólnej zasady wy³¹cznoci ustawy dla unormowania sytuacji prawnej
jednostek, stanowi¹cej klasyczny element idei pañstwa prawnego. Oznacza
to tak¿e wymóg odpowiedniej okrelonoci unormowania ustawowego.
Za sformu³owaniem, ¿e ograniczenia konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹
byæ ustanawiane tylko w ustawie, kryje siê nakaz kompletnoci ograniczenia danego prawa i wolnoci, tak aby ju¿ na podstawie wyk³adni przepisów ustawy mo¿na by³o wyznaczyæ kompletny zarys (kontur) tego ograniczenia (tak m.in. w uzasadnieniu wyroku z 5 maja 2004 r., P 2/03).
Przyk³adem unormowañ wra¿liwych z punktu widzenia konstytucyjnie zagwarantowanych wolnoci i praw, które nie spe³niaj¹ powy¿szych
wymagañ, mog¹ byæ przepisy upowa¿niaj¹ce funkcjonariuszy Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego do wydawania poleceñ okrelonego zachowania siê oraz do obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu rodków
technicznych obrazu zdarzeñ i dwiêku towarzysz¹cego tym zdarzeniom
w miejscach publicznych, o ile przepisy nie pozwalaj¹ jednoznacznie ustaliæ, kto i w jakiej sytuacji podlega przewidzianym w nich ograniczeniom,
i nie zawieraj¹ gwarancji, ¿e bêd¹ stosowane tylko wówczas, gdy jest to
konieczne dla realizacji celów okrelonych w ustawie (por. wyrok z 20 kwietnia 2004 r., K 45/02).
Dziedzinami, w których zasada okrelonoci przepisów prawnych, jako
jedna z zasad poprawnej legislacji, wymaga szczególnego zaakcentowania, s¹ w szczególnoci prawo karne i prawo daninowe.
Konkretyzacjê powy¿szej zasady w dziedzinie prawa karnego zawiera
art. 42 ust. 1 Konstytucji, ustanawiaj¹cy wymóg ustawowej okrelonoci czynów zabronionych i ich typów. Mówi¹c o czynie zabronionym, ustrojodawca
ma tu na myli konkretne zachowanie, które mo¿na przypisaæ jednostce, zatem konieczne jest precyzyjne jego okrelenie w ustawie. Ustawodawca nie
mo¿e na przyk³ad ustanawiaæ sankcji karnej za skomentowanie sprostowania
prasowego w tym samym numerze czasopisma lub tej samej audycji, je¿eli
nie definiuje terminu sprostowanie (por. wyrok z 5 maja 2004 r., P 2/03).
Z kolei w dziedzinie prawa daninowego konkretyzacjê zasady okrelonoci przepisów prawnych stanowi zawarty w art. 217 Konstytucji wymóg ustawowego okrelenia podstawowych elementów konstrukcyjnych
podatków i innych danin publicznych (tak np. w uzasadnieniu, wydanego
w pe³nym sk³adzie TK, wyroku z 11 maja 2004 r., K 4/03).
22
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Dla interpretacji konstytucyjnych wymagañ dotycz¹cych trybu ustawodawczego w Sejmie donios³e znaczenie ma wyrok z 24 marca 2004 r.,
K 37/03, w którym Trybuna³ Konstytucyjny w pe³nym sk³adzie orzek³ o niekonstytucyjnoci ustawy nowelizuj¹cej ustawê o gospodarce nieruchomociami w zakresie, w jakim w ustawie nowelizuj¹cej znalaz³y siê przepisy
wprowadzone do niej w wyniku poprawek poselskich zg³oszonych w toku
rozpatrywania projektu rz¹dowego w Sejmie, które wykracza³y poza zakres regulacji wynikaj¹cy z przed³o¿enia rz¹dowego. W uzasadnieniu zwrócono uwagê na to, ¿e unormowania konstytucyjne przes¹dzaj¹ o odrêbnoci trzech instytucji: inicjatywy ustawodawczej (art. 118), poprawki do
projektu ustawy wniesionej podczas rozpatrywania projektu przez Sejm
(art. 119 ust. 2 i 3) oraz poprawki Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm
(art. 121 ust. 2 i 3). Pojêcie poprawki  zarówno poprawki zg³aszanej na
etapie prac sejmowych przez wnioskodawcê (autopoprawki) lub Radê
Ministrów albo przez pos³ów, jak równie¿ poprawki zg³aszanej przez Senat do ustawy uchwalonej przez Sejm  musi byæ interpretowane w taki
sposób, aby nie dosz³o do zatarcia odrêbnoci miêdzy poprawk¹ a inicjatyw¹ ustawodawcz¹, a w konsekwencji do obchodzenia wymagañ, jakie
Konstytucja wi¹¿e z inicjatyw¹ ustawodawcz¹.
Sejm nie jest upowa¿niony do wydania ustawy o treci dowolnie ustalonej w toku prac nad wniesionym projektem. Z przepisów reguluj¹cych
postêpowanie ustawodawcze, w szczególnoci z art. 119 ust. 1 Konstytucji (zasada trzech czytañ projektu ustawy w Sejmie), wynikaj¹ istotne wnioski co do dopuszczalnego zakresu i g³êbokoci poprawek. Na ka¿dym
etapie Sejm powinien rozpatrywaæ ten sam projekt ustawy w sensie merytorycznym, a nie tylko technicznym. Musi zatem wystêpowaæ zakresowa
to¿samoæ rozpatrywanego projektu. W tak wyznaczonych granicach dopuszczalne s¹ nawet poprawki ca³kowicie zmieniaj¹ce kierunki rozwi¹zañ
przyjêtych przez podmiot realizuj¹cy inicjatywê ustawodawcz¹, musz¹ one
jednak, co do zasady, mieciæ siê w zakresie projektu wniesionego przez
uprawniony podmiot i poddanego pierwszemu czytaniu. Wyjcie poza zakrelony przez samego projektodawcê zakres przedmiotowy projektu mo¿e
mieæ miejsce tylko wówczas, gdy treæ poprawki pozostaje w cis³ym zwi¹zku z przedmiotem projektowanej ustawy, a zw³aszcza wtedy, gdy jej wprowadzenie jest niezbêdne do pe³nego zrealizowania koncepcji projektodawcy. Samo zreszt¹ pojêcie ustawy zak³ada, ¿e jest to akt prawny reguluj¹cy
okrelon¹ dziedzinê ¿ycia spo³ecznego, zbudowany w pewien usystematyzowany, racjonalny i logiczny sposób; tak w³anie kwestia ta jest uregulowana w obowi¹zuj¹cych zasadach techniki prawodawczej. Wynika st¹d
generalny zakaz dowolnego obudowywania projektów ustaw w trakcie
23
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postêpowania ustawodawczego rozwi¹zaniami niezwi¹zanymi z materi¹,
której dotyczy³a inicjatywa ustawodawcza.
Omawiany wyrok zwraca ponadto uwagê na ryzykownoæ stosowania
zabiegu legislacyjnego polegaj¹cego na okreleniu terminu wejcia w ¿ycie
ustawy przez wskazanie daty kalendarzowej w tych wypadkach, gdy ze
wzglêdu na bieg prac ustawodawczych trudno przewidzieæ, czy w chwili
og³oszenia ustawy takie rozwi¹zanie nie oka¿e siê sprzeczne z wymaganiem zachowania odpowiedniej vacatio legis. W omawianym przypadku
art. 19 badanej ustawy, uchwalonej 28 listopada 2003 r., stanowi³, ¿e wejdzie ona w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem
kilku przepisów (wymienionych w koñcowym fragmencie tego artyku³u),
które mia³y wejæ w ¿ycie 30 grudnia 2003 r. Trybuna³ uzna³, ¿e takie zró¿nicowanie okrelenia daty wejcia w ¿ycie ustawy, choæ zas³uguje na krytykê z punktu widzenia poprawnoci legislacyjnej, samo przez siê nie jest
niezgodne z Konstytucj¹. Jednak¿e w dniu rozpatrywania sprawy przez Trybuna³ Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej, to jest 24 marca
2004 r., ocena konstytucyjna musia³a wypaæ negatywnie, poniewa¿ dzieñ
30 grudnia 2003 r. nale¿a³ ju¿ do przesz³oci. Przepis, który stanowi, ¿e
wskazane w nim przepisy ustawy wchodz¹ w ¿ycie w dniu wczeniejszym
ni¿ jej og³oszenie w Dzienniku Ustaw, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji,
gdy¿ w oczywisty sposób narusza nale¿¹c¹ do kanonu pañstwa prawnego
zasadê nienadawania prawu mocy wstecznej, a tak¿e z art. 88 ust. 1 Konstytucji, wymagaj¹cym og³aszania przepisów prawnych jako warunku ich
wejcia w ¿ycie. Stan niezgodnoci wskazanego unormowania z Konstytucj¹ nie wynika³ wprost z brzmienia koñcowej czêci wspomnianego art. 19
ustawy, lecz mia³ charakter nastêpczy  by³ skutkiem skorzystania przez
Prezydenta z przys³uguj¹cej mu kompetencji do zainicjowania prewencyjnej kontroli konstytucyjnoci ustawy, co spowodowa³o wstrzymanie biegu
terminu do podpisania ustawy i zarz¹dzenia jej og³oszenia w Dzienniku
Ustaw. Wskutek stwierdzenia niezgodnoci z Konstytucj¹ koñcowej czêci badanego przepisu, stanowi¹cej lex specialis w stosunku do normy generalnej wyra¿onej w jego pocz¹tkowej czêci, rozszerzeniu uleg³ zakres
zastosowania normy generalnej. W efekcie wyroku TK wszystkie przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. wesz³y zatem w ¿ycie po up³ywie trzech
miesiêcy od dnia og³oszenia tej ustawy w Dzienniku Ustaw.
W 14 wyrokach wydanych w 2004 r. Trybuna³ ocenia³ konstytucyjnoæ ustawowych upowa¿nieñ do wydania rozporz¹dzenia i/lub zgodnoæ rozporz¹dzenia z upowa¿nieniem ustawowym (w konsekwencji tak¿e
z art. 92 ust. 1 Konstytucji). Na 24 zbadanych pod tym k¹tem przepisów
ustaw i rozporz¹dzeñ Trybuna³ w 16 przypadkach stwierdzi³ ich niezgod24
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noæ z wzorcem kontroli. W tej dziedzinie linia orzecznictwa Trybuna³u
jest dobrze znana i ustabilizowana od wielu lat.
W uzasadnieniu wyroku z 18 lutego 2004 r., P 21/02 Trybuna³ w pe³nym
sk³adzie stwierdzi³, ¿e pod rz¹dami nowej Konstytucji aktualna pozostaje
krytyczna ocena upowa¿nieñ ustawowych do stanowienia przepisów wykonawczych okrelaj¹cych zasady dotycz¹ce jakiej dziedziny regulacji, je¿eli treæ i znaczenie prawne tych zasad nie s¹ sprecyzowane w przepisie upowa¿niaj¹cym ani nie da siê ich zrekonstruowaæ na podstawie innych
przepisów ustawy.
5. WYBRANE PROBLEMY DOTYCZ¥CE TRECI
USTAWODAWSTWA
Pierwszym wyrokiem wydanym w omawianym okresie by³ wyrok
z 7 stycznia 2004 r., K 14/03, w którym Trybuna³ Konstytucyjny w pe³nym sk³adzie, przy jednym zdaniu odrêbnym, orzek³ o niekonstytucyjnoci zasadniczych elementów ustawy z 23 stycznia 2003 r., na mocy której
utworzono Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. W ocenie konstytucyjnoci ustawy Trybuna³ wzi¹³ pod uwagê zarówno jej poszczególne konstrukcje, jak i przewidywane skutki ich wdra¿ania do praktyki.
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e ustawodawca pope³ni³ b³êdy dyskwalifikuj¹ce,
z konstytucyjnego punktu widzenia, regulacjê prawn¹ struktur i funkcjonowania instytucji pañstwowej dysponuj¹cej ogromnymi funduszami (tworzonymi ze sk³adek obywateli) i powo³anej do realizacji prawa konstytucyjnego (w tym wypadku prawa do ochrony zdrowia). B³êdy te, to: naruszenie
zasad poprawnej legislacji przy okrelaniu kompetencji i zadañ funduszu;
dysfunkcjonalnoæ w zakresie finansowania; sprzecznoæ, niewykonalnoæ
i nierealnoæ rozwi¹zañ prawnych; niejasnoæ i nieostroæ przepisów prawnych oraz nieprzewidywalnoæ ich stosowania. W szczególnoci na podstawie zakwestionowanej ustawy ubezpieczony nie móg³by ustaliæ, do jakich wiadczeñ jest uprawniony w ramach ubezpieczenia.
Trybuna³ podkreli³, ¿e rzetelnoæ i sprawnoæ dzia³ania instytucji publicznych, w szczególnoci tych, które zosta³y stworzone w celu realizacji
i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucjê, nale¿y do wartoci
maj¹cych rangê konstytucyjn¹. Wynika to z tekstu wstêpu (preambu³y) do
Konstytucji, w którym jako dwa g³ówne cele ustanowienia Konstytucji
wymieniono zagwarantowanie praw obywatelskich oraz zapewnienie rzetelnoci i sprawnoci dzia³ania instytucji publicznych. Badanie ich dzia³alnoci jako takiej nie nale¿y do kompetencji TK, mo¿e on natomiast,
w ramach kompetencji przewidzianej w art. 188 ust. 1 do 3 Konstytucji,
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oceniaæ, czy przepisy normuj¹ce dzia³alnoæ tych instytucji zosta³y ukszta³towane w sposób umo¿liwiaj¹cy ich rzetelne i sprawne dzia³anie. Przepisy, których treæ nie sprzyja rzetelnoci lub sprawnoci dzia³ania instytucji
maj¹cych s³u¿yæ ochronie praw konstytucyjnych, stanowi¹ zarazem naruszenie tych praw, a tym samym uzasadnione jest ich uznanie za niezgodne
z Konstytucj¹. W tym wypadku Trybuna³ orzek³, i¿ badany system regulacji prawnej jest niezgodny z art. 68 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji przez
to, ¿e tworz¹c instytucjê publiczn¹ w kszta³cie uniemo¿liwiaj¹cym jej rzetelne i sprawne dzia³anie, narusza zasady pañstwa prawnego w zakresie
konstytucyjnego prawa obywateli do równego dostêpu do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych.
Omawiany wyrok zwraca uwagê na to, ¿e skumulowana dysfunkcjonalnoæ poszczególnych elementów systemu regulacji okrelonej dziedziny stosunków mo¿e wystêpowaæ w natê¿eniu powoduj¹cym niekonstytucyjnoæ ca³ego systemu. W tym wypadku normy kszta³tuj¹ce kompetencje,
prawne instrumenty dzia³ania oraz status prawny NFZ tworzy³y system
dysfunkcjonalny, i to w stopniu uniemo¿liwiaj¹cym realizowanie konstytucyjnie okrelonych zadañ pañstwa w sferze ochrony zdrowia. Nie istnia³a przy tym mo¿liwoæ przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucj¹ przez
wyeliminowanie pojedynczych przepisów.
We wspomnianym ju¿ wyroku z 20 kwietnia 2004 r., K 45/02 Trybuna³, przy jednym zdaniu odrêbnym, stwierdzi³ niezgodnoæ z Konstytucj¹
zabiegu ustawodawczego polegaj¹cego na nadaniu szefom Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu rangi sekretarzy stanu
w celu umo¿liwienia sprawowania tych funkcji przez cz³onków parlamentu.
W uzasadnieniu podkrelono, ¿e art. 103 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji, wy³¹czaj¹cy cz³onków Rady Ministrów i sekretarzy stanu z generalnego
zakazu ³¹czenia zatrudnienia w administracji rz¹dowej ze sprawowaniem
mandatu parlamentarnego, ma charakter normy ustrojowej o charakterze
restrykcyjnym. W polskim systemie prawa stanowisko sekretarza stanu jest
integralnie zwi¹zane ze stanowiskiem ministra; w szczególnoci sekretarz
stanu pomaga ministrowi wykonywaæ jego zadania, zastêpuje ministra
w okrelonym zakresie i sk³ada dymisjê w razie dymisji rz¹du. Nadanie
okrelonemu stanowisku w administracji rz¹dowej rangi sekretarza stanu,
je¿eli nie ma ono powy¿szych cech, ze skutkiem prawnym polegaj¹cym
jedynie na wy³¹czeniu osób zajmuj¹cych to stanowisko spod konstytucyjnego zakazu ³¹czenia zatrudnienia w administracji rz¹dowej ze sprawowaniem mandatu parlamentarnego  stanowi obejcie art. 103 ust. 1 Konstytucji.
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Istotnych z punktu widzenia jakoci systemu demokratycznego przepisów reguluj¹cych finansowe aspekty prowadzenia kampanii wyborczych
dotyczy wyrok z 13 lipca 2004 r., P 20/03, w którym najistotniejsze wydaje siê uznanie za zgodne z Konstytucj¹ przepisów ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przewiduj¹cych: dopuszczalnoæ dokonywania wp³at na rzecz komitetu wyborczego wy³¹cznie
w formie czeku, przelewu lub karty p³atniczej oraz przepadek na rzecz
Skarbu Pañstwa korzyci maj¹tkowych przyjêtych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy (je¿eli korzyæ maj¹tkowa zosta³a
zu¿yta lub utracona  jej równowartoci). W uzasadnieniu Trybuna³ podkreli³, ¿e zapewnienie przejrzystoci dochodów komitetów wyborczych
stanowi warunek konieczny wyborów w demokratycznym pañstwie prawnym, a dopuszczone przez ustawodawcê formy wp³aty, chocia¿ poci¹gaj¹
za sob¹ pewn¹ niedogodnoæ techniczn¹, nie mog¹ byæ oceniane jako naruszenie konstytucyjnej zasady równoci. Rozpatrywane ograniczenie realizuje przy tym porednio wyra¿on¹ w art. 11 ust. 2 Konstytucji zasadê
jawnoci finansowania partii politycznych. Gdy za chodzi o sankcjê przepadku korzyci uzyskanych wbrew prawu, to s³u¿y ona zagwarantowaniu
przejrzystoci i legalnoci finansowania wyborów, a przy tym odpowiada
przyjêtej w porz¹dkach prawnych pañstw europejskich zasadzie, ¿e korzyci maj¹tkowe uzyskane sprzecznie z prawem nie podlegaj¹ ochronie.
W zwi¹zku z tym Trybuna³ odrzuci³ mo¿liwoæ zastosowania art. 64 Konstytucji (gwarancje w³asnoci i innych praw maj¹tkowych) jako wzorca
kontroli tego unormowania. Chocia¿ bowiem wykonanie sankcji w postaci
przepadku korzyci maj¹tkowej stanowi uszczerbek maj¹tkowy dla osoby
odpowiedzialnej, to jednak wówczas, gdy orzeczono j¹ na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa, w zgodzie z Konstytucj¹, nie mo¿na oceniaæ tego
uszczerbku na p³aszczynie konstytucyjnej ochrony w³asnoci. Trybuna³
stwierdzi³ natomiast wadliwoæ, z punktu widzenia Konstytucji, niektórych
przepisów reguluj¹cych procedurê ustalania przepadku korzyci, wskazuj¹c
na koniecznoæ interwencji ustawodawcy (por. uwagi w czêci II.3).
Na marginesie tego wyroku TK warto odnotowaæ, ¿e wczeniej S¹d
Okrêgowy w Krakowie w sprawie o sygnaturze I Ns 12/03 odmówi³ respektowania przepisu ordynacji wyborczej ustanawiaj¹cego wymóg formy czeku, przelewu lub karty p³atniczej przy dokonywaniu wp³at na rzecz
komitetów wyborczych, uznaj¹c tê regulacjê za rzekomo sprzeczn¹ z Konstytucj¹ (i to nawet bez wyranego wskazania jej konkretnego przepisu).
Z tego powodu S¹d Okrêgowy postanowieniem z 12 sierpnia 2003 r. uchyli³
rozstrzygniêcie nadzorcze komisarza wyborczego odrzucaj¹ce sprawozdanie finansowe jednego z komitetów wyborczych. S¹d bezpodstawnie
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przyj¹³  wbrew konsekwentnemu stanowisku wyra¿anemu od dawna
w orzecznictwie konstytucyjnym  i¿ jest w³adny samodzielnie odst¹piæ
od domniemania konstytucyjnoci ustaw i odmówiæ zastosowania przepisu ustawy, który uwa¿a za niekonstytucyjny, bez koniecznoci skierowania w tej sprawie pytania prawnego do Trybuna³u Konstytucyjnego (por.
art. 193 Konstytucji). Z omawianego wyroku TK, wydanego w 2004 r.,
wynika natomiast, ¿e wspomniany przepis ordynacji wyborczej jest zgodny z Konstytucj¹. Tymczasem oparte na przeciwnym za³o¿eniu orzeczenie
krakowskiego s¹du jest prawomocne, ustawodawca nie przewidzia³ za
procedury, która umo¿liwia³aby wzruszenie takiego orzeczenia z powodu
sprzecznoci z póniejszym wyrokiem Trybuna³u. Przedstawiony kazus
unaocznia, jak g³êboko dysfunkcjonalne jest stosowanie z gruntu b³êdnej
koncepcji tzw. incydentalnej kontroli konstytucyjnoci ustaw przez s¹dy.
Istotne znaczenie z punktu widzenia jakoci systemu demokratycznego
ma równie¿ wyrok z 14 grudnia 2004 r., K 25/03, w którym Trybuna³ stwierdzi³ zgodnoæ z Konstytucj¹ przepisów ustawy o partiach politycznych ustanawiaj¹cych zakaz prowadzenia przez partiê dzia³alnoci gospodarczej
oraz limituj¹cych sposoby pozyskiwania dochodów z jej maj¹tku, w szczególnoci uniemo¿liwiaj¹cych wynajem i wydzier¿awianie nieruchomoci,
a tak¿e dopuszczaj¹cych u¿yczenie nieruchomoci wy³¹cznie na biura dla
pos³ów, senatorów lub radnych. W uzasadnieniu Trybuna³, przy jednym
zdaniu odrêbnym, wyjani³ konstytucyjne uzasadnienie tych restrykcji.
W wietle art. 11 ust. 1 Konstytucji sporód ogó³u form zrzeszeñ funkcjonuj¹cych w strukturze spo³eczeñstwa obywatelskiego partie polityczne
wyró¿nia cecha istotna, jak¹ jest udzia³ w kszta³towaniu polityki pañstwa.
Wi¹¿e siê to z jawnoci¹ finansów partii (art. 11 ust. 1) i ich finansowaniem z bud¿etu pañstwa. Kwestionowane ograniczenia nie naruszaj¹ przy
tym istoty prawa w³asnoci (por. art. 64 ust. 3).
Trybuna³ podkreli³ tak¿e, ¿e konstytucyjna gwarancja wolnoci dzia³alnoci gospodarczej (art. 22) nie jest adresowana do podmiotów prawa
publicznego, które dysponuj¹ szczególnymi rodkami wywierania wp³ywu na gospodarkê. Myl ta, odnoszona we wczeniejszym orzecznictwie
TK g³ównie do instytucji pañstwowych i samorz¹dowych, ma pe³ne zastosowanie tak¿e do partii politycznych. Wp³ywanie przez partie na politykê
pañstwa obejmuje równie¿ kszta³towanie norm prawnych reguluj¹cych
funkcjonowanie gospodarki, a tak¿e udzia³ w przyznawaniu pozwoleñ
i koncesji, rozstrzyganiu przetargów itd. Zarówno na etapie walki o w³adzê, jak i  tym bardziej  w okresie jej sprawowania, partie nie mog³yby
byæ postrzegane jako zwyk³y uczestnik obrotu, poddany regu³om rynku.
W trzech wypadkach Trybuna³ Konstytucyjny ocenia³ meritum przepisów ustanowionych ze wzglêdu na cele antykorupcyjne. W jednym wy28
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padku chodzi³o o przepisy dotycz¹ce funkcjonariuszy samorz¹dowych i cz³onków ich rodzin, w dwóch wypadkach  funkcjonariuszy S³u¿by Celnej.
W pierwszym z wyroków, datowanym 13 lipca 2004 r., o sygnaturze
K 20/03, Trybuna³ dokona³ zró¿nicowanej oceny konstytucyjnej szeregu
przepisów ustawy z 23 listopada 2003 r. nowelizuj¹cej przepisy o samorz¹dzie terytorialnym, nak³adaj¹cej ró¿ne ograniczenia i szczególne obowi¹zki informacyjne na funkcjonariuszy samorz¹dowych i cz³onków ich
rodzin w zwi¹zku z prowadzeniem okrelonej dzia³alnoci. Przeciwdzia³anie korupcji i wykorzystywaniu stanowisk publicznych dla celów prywatnych jest w demokratycznym pañstwie prawnym oczywistym celem
ustawodawcy. Niektóre z zakwestionowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich unormowañ s¹ jednak niezgodne z Konstytucj¹, poniewa¿ stanowi¹ nieuzasadnione na gruncie zasady proporcjonalnoci ograniczenie
swobody dzia³alnoci gospodarczej, prywatnoci i autonomii informacyjnej jednostki. Kr¹g podmiotów, o których informacje maj¹ byæ sk³adane
i publikowane, wykracza³ poza wskazany w art. 61 ust. 1 Konstytucji kr¹g
osób pe³ni¹cych funkcje publiczne. Tylko te ostatnie, ze wzglêdu na prawo
obywateli do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej, musz¹ siê liczyæ z obowi¹zkiem ujawnienia przynajmniej niektórych aspektów swego ¿ycia prywatnego. Nie ma natomiast normy konstytucyjnej, która nak³ada³aby podobny ciê¿ar na cz³onków rodzin. Oceniaj¹c
treæ niektórych ograniczeñ i obowi¹zków, Trybuna³ podkreli³, ¿e z zasady demokratycznego pañstwa prawnego wynika dla ustawodawcy zakaz
wprowadzania unormowañ, których realizacja bêdzie niemo¿liwa w praktyce i które bêd¹ stwarzaæ niebezpieczeñstwo ich wykorzystywania w rozgrywkach politycznych.
Jeli chodzi o funkcjonariuszy S³u¿by Celnej, to wyrokiem z 21 grudnia
2004 r., SK 19/03 Trybuna³ orzek³, ¿e przepis przewiduj¹cy obligatoryjne
zwolnienie ze s³u¿by w razie prawomocnego skazania za przestêpstwo
umylne nie narusza konstytucyjnych zasad równoci i równego dostêpu do
s³u¿by publicznej. W wyroku z 19 padziernika 2004 r., K 1/04 Trybuna³ zaaprobowa³ równie¿ unormowanie id¹ce jeszcze dalej  przewiduj¹ce obligatoryjne zwolnienie celnika ze s³u¿by w przypadku wniesienia przeciwko
niemu aktu oskar¿enia o umylne pope³nienie przestêpstwa ciganego z oskar¿enia publicznego, jak równie¿ w przypadku tymczasowego aresztowania.
W uzasadnieniu podkrelono, ¿e sprawowanie s³u¿by publicznej nie mo¿e
byæ traktowane jako li tylko przywilej, lecz powinno byæ pojmowane w kategoriach s³u¿by, pos³annictwa i roztropnej troski o dobro wspólne.
W sprawie o sygnaturze SK 44/03, rozstrzygniêtej wyrokiem z 25 maja
2004 r., Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê o naturze przedaw29
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nienia w prawie karnym. Przedmiotem zaskar¿enia by³ art. 15 przepisów
wprowadzaj¹cych kodeks karny z 1997 r., w myl którego przepisy nowego
kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania stosuje siê tak¿e do przestêpstw
pope³nionych przed jego wejciem w ¿ycie, chyba ¿e termin przedawnienia ju¿ up³yn¹³. Oznacza to w szczególnoci, ¿e bêd¹ce w toku terminy
przedawnienia karalnoci niektórych przestêpstw uleg³y wyd³u¿eniu.
W skardze konstytucyjnej zarzucono, ¿e jest to niezgodne z konstytucyjn¹
zasad¹ niedzia³ania prawa wstecz, zw³aszcza z zakazem wprowadzania
z moc¹ wsteczn¹ przepisów zaostrzaj¹cych odpowiedzialnoæ karn¹.
Trybuna³ nie zgodzi³ siê z tym zarzutem. W uzasadnieniu podkreli³,
¿e odpowiedzialnoæ za pope³nienie przestêpstwa oraz przedawnienie takiej odpowiedzialnoci nie s¹ wartociami równowa¿nymi. Instytucja
przedawnienia w prawie karnym, jakkolwiek przez swoj¹ powszechnoæ
stanowi element porz¹dku prawnego, musi byæ traktowana jest element
polityki karnej, a nie konstytucyjnie chronione prawo obywatela. Obywatel ma prawo oczekiwaæ, ¿e bêdzie podlega³ odpowiedzialnoci karnej na
zasadach okrelonych w art. 42 ust. 1 Konstytucji, w szczególnoci ¿e nie
bêdzie karany za czyn, który nie by³ przestêpstwem wed³ug ustaw obowi¹zuj¹cych w chwili jego pope³nienia (zasada nullum crimen sine lege). Nie
mo¿e on natomiast oczekiwaæ korzyci w zwi¹zku z naruszeniem prawa,
które mog³yby wynikaæ ze zmieniaj¹cej siê polityki karnej. W przypadku
pope³nienia czynu, który ustawa uznawa³a za przestêpstwo w momencie
jego pope³nienia, nie mo¿na zak³adaæ, ¿e termin przedawnienia jest z góry
przes¹dzony. Inne podejcie do instytucji przedawnienia prowadzi³oby do
swoistego premiowania tych przestêpców, którzy wytrwale podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na celu unikniêcie odpowiedzialnoci. Takie podejcie prowadzi³oby te¿ do naruszenia wielu fundamentalnych wartoci, w tym wa¿nego z punktu widzenia pañstwa prawnego poczucia sprawiedliwoci.
W wyroku z 10 listopada 2004 r., Kp 1/04, zapad³ym w trybie kontroli
prewencyjnej, Trybuna³ Konstytucyjny w pe³nym sk³adzie, przy jednym
zdaniu odrêbnym, zgodzi³ siê z Prezydentem Rzeczypospolitej co do niekonstytucyjnoci trzech elementów uchwalonej 2 kwietnia 2004 r. ustawy
zaostrzaj¹cej przepisy prawa o zgromadzeniach. Za niezgodne z zasad¹ pañstwa prawnego i gwarancj¹ wolnoci zgromadzeñ w zwi¹zku z zasad¹ proporcjonalnoci zosta³y uznane zakaz uczestnictwa w zgromadzeniach osób, których wygl¹d zewnêtrzny uniemo¿liwia ich identyfikacjê,
oraz upowa¿nienie w³aciwego organu w³adzy publicznej do rozwi¹zania
zgromadzenia w przypadku udzia³u w nim takich osób. Z podobnych powodów niekonstytucyjny jest przepis ustanawiaj¹cy solidarn¹ odpowiedzialnoæ organizatora zgromadzenia  wraz ze sprawc¹  za szkodê wyrz¹dzon¹ w trakcie zgromadzenia lub bezporednio po jego rozwi¹zaniu.
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W uzasadnieniu wskazano, ¿e wolnoæ zgromadzeñ stanowi jeden
z istotnych elementów wspó³czesnego standardu pañstwa demokratycznego. Chocia¿ wolnoæ ta oraz wolnoæ zrzeszania siê oparte s¹ na idei wolnoci myli i opinii, to wspó³czenie stanowi¹ one dwie odrêbne kategorie
prawne, co znajduje wyraz równie¿ w tekcie Konstytucji (art. 57 i art. 58).
Zgromadzenie publiczne ma charakter okazjonalny, czym ró¿ni siê od stowarzyszenia, którego istnienie zak³ada wzglêdnie trwa³e relacje miêdzy jego
cz³onkami. W odró¿nieniu od korzystania z wolnoci stowarzyszania siê,
a tak¿e od udzia³u w zgromadzeniach czy zebraniach o charakterze prywatnym, uczestnictwo w zgromadzeniu publicznym nie jest okrelone
imiennie. Prawo uczestnika zgromadzenia publicznego do zachowania
anonimowoci nale¿y do istotnych elementów treci normatywnej konstytucyjnej wolnoci zgromadzeñ. Pokojowy charakter zgromadzenia jest fundamentaln¹ cech¹ demokratycznego standardu wolnoci zgromadzeñ. Przestrzeganie pokojowego charakteru zgromadzenia jest zarazem warunkiem
korzystania z tej wolnoci. Naruszenie pokojowego przebiegu zgromadzenia
lub powa¿ne i bezporednie zagro¿enie dla jego pokojowego charakteru,
które mog³oby zagra¿aæ wartociom konstytucyjnym wymienionym
w art. 31 ust. 3 Konstytucji, mo¿e poci¹gaæ za sob¹ ograniczenia w korzystaniu z wolnoci uczestnictwa w zgromadzeniu. W szczególnoci ograniczeniom mo¿e wówczas podlegaæ anonimowy charakter uczestnictwa.
Generalny zakaz udzia³u w zgromadzeniach osób, których wygl¹d zewnêtrzny uniemo¿liwia ich identyfikacjê, nie jest natomiast konieczny
dla zapewnienia ich pokojowego przebiegu. Zakaz ten idzie zbyt daleko
wobec zró¿nicowania przyczyn niemo¿noci identyfikacji uczestników
zgromadzenia, a tak¿e wobec uprawnieñ funkcjonariuszy Policji do ingerowania w przebieg zgromadzenia, jeli zagro¿ony jest jego pokojowy
charakter, w tym do legitymowania jego uczestników.
Dwa wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego dotyczy³y wa¿nej z konstytucyjnego i spo³ecznego punktu widzenia problematyki wyboru zawodu
w kontekcie kompetencji samorz¹dów zawodowych korporacji prawniczych do regulowania spraw naboru i organizowania aplikacji zawodowych. Wyroki te dotyczy³y aplikacji adwokackiej i radcowskiej (sprawa
o sygnaturze P 21/02) oraz aplikacji dla przysz³ych notariuszy i rzeczników patentowych (sprawa o sygnaturze U 16/02).
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje, wydany w pe³nym sk³adzie TK, wyrok w pierwszej sprawie, datowany 18 lutego 2004 r. Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci przepisów prawa o adwokaturze upowa¿niaj¹cych zgromadzenia izb adwokackich do ustalania maksymalnej liczby aplikantów
adwokackich, a tak¿e przepisów prawa o adwokaturze i ustawy o radcach
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prawnych upowa¿niaj¹cych Naczeln¹ Radê Adwokack¹ i Krajow¹ Radê
Radców Prawnych do ustalania zasad konkursu odpowiednio na aplikacjê
adwokack¹ lub radcowsk¹. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e zasady i kryteria kwalifikowania oraz selekcji kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich powinny byæ dostosowane do uwarunkowañ wynikaj¹cych z konstytucyjnej gwarancji wolnoci wyboru i wykonywania zawodu
oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1), jak te¿ do konstytucyjnych rygorów, jakim podlegaj¹ ograniczenia w korzystaniu przez jednostkê z praw
i wolnoci (art. 31 ust. 3). W szczególnoci owe zasady i kryteria powinny
byæ uregulowane w ustawie. Upowa¿nienia do samodzielnego regulowania tych spraw przez organy samorz¹du nie mo¿na natomiast wywodziæ
z art. 17 ust. 1 Konstytucji; przewidziana w tym przepisie kompetencja do
sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu zaufania publicznego
nie obejmuje bowiem upowa¿nienia do wprowadzania ograniczeñ w odniesieniu do wolnoci wyboru danego zawodu, zw³aszcza wobec osób spoza
korporacji zawodowej, które zamierzaj¹ zdobyæ kwalifikacje umo¿liwiaj¹ce wybór tego zawodu.
Trybuna³ wyjani³ tak¿e, i¿ wed³ug za³o¿eñ konstytucyjnego systemu
róde³ prawa (art. 87 i nast.) akty samorz¹dów korporacji zawodowych nie
s¹ ród³ami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Z tego powodu okrelenie
przes³anek ingerencji w sferê wolnoci i praw osób nienale¿¹cych do danej
korporacji nie mo¿e byæ przekazane do samoistnego unormowania w regulacjach typu wewn¹trzkorporacyjnego o charakterze regulaminowym.
Tymczasem przepisy zakwestionowanych ustaw przyznawa³y korporacji adwokackiej i korporacji radcowskiej wy³¹cznoæ w prowadzeniu stosownych aplikacji. Wpis za na listê aplikantów mo¿e nast¹piæ jedynie na
podstawie odpowiedniego konkursu, którego istotne elementy okrela³y 
samodzielnie i na zasadzie wy³¹cznoci  odpowiednio Naczelna Rada
Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych. Tym samym starania
o przyjêcie na aplikacjê i w perspektywie mo¿liwoæ wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego wi¹za³y siê praktycznie z prawnym przymusem poddania siê wewn¹trzkorporacyjnym zasadom konkursu na aplikacjê. Zasady te wp³ywa³y ograniczaj¹co na zakres korzystania przez
kandydatów (jako osób spoza grona cz³onków korporacji) z ich wolnoci
wyboru zawodu, zagwarantowanej w art. 65 ust. 1 Konstytucji. Ustawowe upowa¿nienie dla Naczelnej Rady Adwokackiej do ustalania, w drodze
regulaminu, zasad przeprowadzania konkursów na aplikantów adwokackich i analogiczne upowa¿nienie dla Krajowej Rady Radców Prawnych
(art. 60 pkt 8b ustawy o radcach prawnych) by³y wadliwe z konstytucyjnego punktu widzenia tym bardziej, ¿e nie okrela³y merytorycznej treci
zasad przeprowadzania konkursów na aplikacje.
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W uzasadnieniu omawianego wyroku Trybuna³ podkreli³, ¿e przes³anki
uznania za niezgodne z Konstytucj¹ zakwestionowanych przepisów powsta³y ju¿ z chwil¹ wejcia w ¿ycie obecnej Konstytucji, tj. 17 padziernika 1997 r. Zakwestionowane regulacje wymagaj¹ zatem pilnej nowelizacji
dostosowuj¹cej je do wymagañ obowi¹zuj¹cej Konstytucji. Wbrew tym
wskazaniom, w praktyce ustawodawczej powsta³o znaczne opónienie (zob.
uwagi zawarte w czêci II.2).
Zapocz¹tkowane wyrokiem z 4 grudnia 2001 r., SK 18/00 orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego oparte na art. 77 ust. 1 Konstytucji, który
gwarantuje ka¿demu prawo do wynagrodzenia szkody wyrz¹dzonej
przez niezgodne z prawem dzia³anie organu w³adzy publicznej, wskazuje na zasadnicz¹ zmianê jakociow¹, jak¹ przepis ten wniós³ do polskiego systemu prawa, a zarazem ukazuje niedostosowanie wielu restrykcyjnych regulacji ustawowych do zmienionego stanu konstytucyjnego.
W minionym roku art. 77 ust. 1 Konstytucji by³ podstaw¹ kontroli trzech
przepisów ustawowych, dotycz¹cych: odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone przez komorników (wyrok z 20 stycznia 2004 r., SK 26/03), wiadczeñ z tytu³u wypadków zwi¹zanych ze s³u¿b¹ w Policji (wyrok z 3 marca
2004 r., K 29/03) oraz przedawnienia roszczeñ odszkodowawczych (wyrok
z 14 lipca 2004 r., SK 8/03). W dwóch pierwszych przypadkach Trybuna³
stwierdzi³ niezgodnoæ przepisu ustawowego z tym wzorcem kontroli.
Dokonuj¹c wyk³adni art. 77 ust. 1 Konstytucji, Trybuna³ przypomina,
¿e z przepisu tego wynika, i¿ ka¿de bezprawne, a wiêc niekoniecznie zawinione przez funkcjonariusza, wyrz¹dzenie szkody przez w³adzê publiczn¹
rodzi prawo do odszkodowania. Tym samym ekonomiczne ryzyko b³êdów
i pomy³ek w dzia³aniu w³adzy publicznej nie mo¿e spadaæ na poszkodowanych. Konstytucja nie precyzuje tego, jaka szkoda i w jakich granicach
ma podlegaæ naprawieniu, nie okrela, co decyduje o spe³nieniu przes³anki
bezprawnoci, ani te¿ nie reguluje trybu, w jakim ma nast¹piæ realizacja prawa do odszkodowania. Kwestie te mog¹, co do zasady, byæ regulowane w ustawach zwyk³ych (por. uzasadnienie wyroku z 20 stycznia 2004 r., SK 26/03).
Zakres i sposób ustalenia wielkoci szkody oraz jej kompensacji w zasadzie okrelone s¹ przez ogólne regu³y prawa cywilnego. Nie oznacza to, ¿e
Konstytucja wyklucza jakiekolwiek zró¿nicowanie obowi¹zku odszkodowawczego, ³¹cz¹c w sposób kategoryczny z ka¿d¹ postaci¹ odpowiedzialnoci w³adzy publicznej obowi¹zek naprawienia szkody w pe³nej wysokoci. Odejcie od zasady pe³nej kompensacji w przypadku szkód objêtych
hipotez¹ art. 77 ust. 1 Konstytucji wymaga jednak zawsze przekonywaj¹cych argumentów, odwo³uj¹cych siê do wartoci konstytucyjnych (por.
uzasadnienie wyroku z 3 marca 2004 r., K 29/03).
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Wiele spraw rozpoznawanych przez Trybuna³ Konstytucyjny tradycyjnie dotyczy oceny regulacji podatkowych (zawartych w ordynacji podatkowej, ustawach normuj¹cych poszczególne rodzaje podatków oraz przepisach wykonawczych). W sprawach tych Trybuna³ Konstytucyjny wyda³
w 2004 r. 10 wyroków, przy czym w 6 przypadkach zgodzi³ siê (w ca³oci
lub w czêci) z zarzutem niekonstytucyjnoci zaskar¿onych przepisów.
Wród rozstrzygniêæ w sprawach podatkowych na szczególn¹ uwagê
zas³uguje wyrok z 11 maja 2004 r., K 4/03, w którym Trybuna³ w pe³nym
sk³adzie orzek³ o niekonstytucyjnoci dwóch przepisów ordynacji podatkowej o istotnym znaczeniu dla kszta³towania relacji miêdzy podatnikiem
a fiskusem.
Po pierwsze, Trybuna³ uzna³ za niekonstytucyjne zwi¹zanie organów
podatkowych i organów kontroli skarbowej urzêdow¹ wyk³adni¹ prawa
podatkowego ustalan¹ przez Ministra Finansów. Przy takim zwi¹zaniu
wynikaj¹ca z art. 78 Konstytucji gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesienia rodka zaskar¿enia staje siê bowiem iluzoryczna
dla strony. Zwi¹zanie wszystkich organów podatkowych i organów kontroli skarbowej interpretacj¹ urzêdow¹ sprowadza kontrolê instancyjn¹ do
dzia³añ polegaj¹cych w³aciwie jedynie na potwierdzeniu prawid³owoci
zastosowania siê przez organ pierwszej instancji do wskazañ zawartych
w interpretacji urzêdowej. Jednoczenie zakwestionowane rozwi¹zanie narusza jedno z podstawowych za³o¿eñ systemu róde³ tzw. prawa wewnêtrznego, wyra¿one w art. 93 ust. 2 Konstytucji, wed³ug którego nie mog¹ one
stanowiæ podstawy decyzji wobec obywateli i osób prawnych.
Po drugie, Trybuna³, przy czterech zdaniach odrêbnych, doszed³ do
wniosku, ¿e niekonstytucyjny jest przepis ordynacji podatkowej przyznaj¹cy organom podatkowym i kontroli skarbowej kompetencjê do pomijania skutków podatkowych czynnoci cywilnoprawnych dokonywanych
jedynie w celu uzyskania korzyci podatkowych. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e jednym z elementów zasady zaufania do pañstwa i prawa, wynikaj¹cej z zasady pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji), jest zakaz sankcjonowania  w sensie przypisywania konsekwencji negatywnych lub
odmowy respektowania konsekwencji pozytywnych  zgodnych z prawem
zachowañ adresatów norm prawnych. Je¿eli wiêc adresat normy dokonuje
czynnoci prawnej dozwolonej przez prawo i osi¹ga poprzez tê czynnoæ
cel, który nie jest przez prawo zakazany, to osi¹gniêty w ten sposób cel
(tak¿e podatkowy) nie powinien byæ traktowany na równi z celami zakazanymi. Konstytucyjny obowi¹zek ponoszenia podatków okrelonych
w ustawie (art. 84) nie oznacza nakazu uiszczania przez podatnika podatku w maksymalnej wysokoci ani zakazu korzystania przez podatnika z ró¿34
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nych legalnych metod optymalizacji podatkowej. Istnieje zasadnicza ró¿nica miêdzy bezprawnym uchylaniem siê od opodatkowania, stanowi¹cym naruszenie norm prawnych, a unikaniem opodatkowania przez dokonywanie w tym celu zgodnych z prawem czynnoci prawnych. Co do zasady
nie budzi zastrze¿eñ konstytucyjnych reagowanie prawodawcy na negatywne  z punktu widzenia interesów fiskalnych pañstwa  zjawiska gospodarcze, w tym w sferze stosunków umownych kreowanych przez podatników, tak¿e wówczas, gdy reakcja prawodawcy przybiera postaæ
ogólnej normy obejcia prawa podatkowego. Ka¿da taka reakcja powinna jednak respektowaæ wymagania konstytucyjne zwi¹zane z poszanowaniem praw i wolnoci podatników.
W roku 2004 Trybuna³ Konstytucyjny po raz drugi w okresie obowi¹zywania Konstytucji z 1997 r. zajmowa³ siê prawnie skomplikowan¹, a czêsto
bardzo upraszczan¹ w debacie publicznej problematyk¹ kompensowania
tzw. mienia zabu¿añskego. Nale¿y przypomnieæ, ¿e w wyroku z 19 grudnia 2002 r., K 33/02 Trybuna³ stwierdzi³, i¿ tzw. umowy republikañskie
(zawarte w 1944 r. przez PKWN z w³adzami ociennych republik radzieckich) nie stanowi¹ bezporednio ród³a roszczeñ zabu¿an w stosunku do
pañstwa, stworzy³y jednak uzasadnione oczekiwanie, ¿e polski ustawodawca ustanowi odpowiedni mechanizm kompensacji. Próbê takiej regulacji stanowi ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny
sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci
Skarbu Pañstwa wartoci nieruchomoci pozostawionych poza obecnymi
granicami pañstwa polskiego21 . Jak wiadomo, problematyki kompensacji
mienia zabu¿añskiego dotyczy³ tak¿e wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka z 22 czerwca 2004 r., nr 31443/96, w sprawie Broniowski przeciwko Polsce. O ile jednak Trybuna³ w Strasburgu bada³ indywidualn¹
sprawê skar¿¹cego, traktuj¹c ustawê jedynie jako kontekst sprawy, to dla
Trybuna³u Konstytucyjnego ustawa by³a bezporednim przedmiotem oceny, której wynik zawar³ w wyroku z 15 grudnia 2004 r., K 2/04.
Nie znajduj¹c podstaw do zakwestionowania ustawy w ca³oci, Trybuna³ orzek³ o niezgodnoci z Konstytucj¹ kilku unormowañ. Zasadnicze
znaczenie ma krytyczna ocena przepisu ustalaj¹cego górny pu³ap prawa
zaliczenia na poziomie kwoty 50 000 PLN w stosunku do ka¿dego uprawnionego. Ograniczenie to jest nadmierne i przez to niezgodne z zasadami
ochrony praw s³usznie nabytych i zaufania obywateli do pañstwa, wynikaj¹cymi z konstytucyjnej klauzuli pañstwa prawnego, oraz z zasad¹ sprawiedliwoci spo³ecznej (art. 2 Konstytucji). Przyjêcie jednolitego dla wszystkich
21

Dz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 39.
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uprawnionych pu³apu kwotowego na poziomie 50 000 PLN prowadzi do
nierównego, niezgodnego z art. 32 ust. 1 Konstytucji traktowania uprawnionych oraz do nierównej ochrony prawnej ich praw maj¹tkowych, wbrew
art. 64 ust. 2 Konstytucji.
Niekonstytucyjne jest tak¿e arbitralne uznanie przez ustawodawcê, i¿
korzyci uzyskane przez zabu¿an na podstawie wczeniejszych ustaw stanowi¹ ca³kowite zaspokojenie ich prawa do kompensacji  w odniesieniu
do tych przypadków, w których owe korzyci by³y mniejsze ni¿ te, które
mo¿na uzyskaæ na podstawie nowej ustawy. Rozwi¹zanie to paradoksalnie
niejako premiuje tych, którzy mimo up³ywu 60 lat nie podejmowali ¿adnych starañ o uzyskanie kompensacji mienia zabu¿añskiego.
Trzeba jednak podkreliæ, ¿e w uzasadnieniu wyroku Trybuna³ co do
zasady uzna³ za dopuszczalne ustawowe ograniczenie publicznych praw
maj¹tkowych obywateli, w tym prawa zaliczenia mienia zabu¿añskiego,
ze wzglêdu na interes publiczny oraz barierê zdolnoci realizacyjnych i koniecznoæ wywi¹zywania siê ze swych podstawowych funkcji przez pañstwo, które jest dobrem wspólnym (por. art. 1 Konstytucji). W przypadku
prawa zaliczenia ma to uzasadnienie w szczególnym charakterze i specyficznych funkcjach tego prawa. Jako prawo o charakterze publicznoprawnym rodzi ono roszczenia jedynie w relacjach z odpowiednimi organami
w³adzy pañstwowej i instytucjami pañstwa, a tak¿e nie mo¿e byæ przedmiotem obrotu cywilnoprawnego. W pewnym zakresie stanowi surogat
prawa w³asnoci, ale jednoczenie ma aspekt pomocowy (socjalny). Przyrzeczona 60 lat temu kompensacja mia³a przede wszystkim cechy pomocy dla obywateli przesiedlonych, umo¿liwiaj¹cej obywatelom polskim
ponowny start ¿yciowy po utracie mienia pozostawionego poza nowymi
granicami Polski. Istnieje w zwi¹zku z tym potrzeba dynamicznego ujmowania powinnoci kompensacyjnych pañstwa w miarê up³ywu czasu, jak
równie¿ du¿ej ostro¿noci w stosowaniu aktualnych instrumentów ochrony praw maj¹tkowych osób fizycznych do sytuacji cechuj¹cych siê odmiennymi uwarunkowaniami historycznymi i odmienn¹ wra¿liwoci¹
w sprawach przestrzegania tych praw.
W wietle faktów historycznych Trybuna³ uzna³ za nietrafny zarzut,
jakoby zabu¿anie stanowili kategoriê dyskryminowan¹ w porównaniu z innymi grupami obywateli, którzy utracili mienie w czasie wojny i bezporednio po wojnie. Trzeba wszak pamiêtaæ, ¿e w ¿aden sposób nie skompensowano w³acicielom  obywatelom polskim strat w ich mieniu, tak¿e
nieruchomym, spowodowanych konfiskatami wojennymi. W ogóle nie uzyskiwali ekwiwalentnej kompensaty w³aciciele nieruchomoci przejêtych
na cele reformy rolnej. Bardzo czêsto nie by³ wyp³acany ekwiwalent czy
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choæby skromne zaopatrzenie, jakie mieli otrzymaæ krajowi w³aciciele
mienia przejêtego przez pañstwo na podstawie ustawy o nacjonalizacji podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej. Nie uzyskali kompensacji liczni
byli w³aciciele skomunalizowanych gruntów warszawskich. Ponadto nie
jest trafna ocena, wed³ug której dyskryminacja zabu¿an wynika³a ze zw³oki w realizacji ich oczekiwañ kompensacyjnych oraz z faktu rzeczowej,
a nie pieniê¿nej formy kompensaty. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zobowi¹zania pieniê¿ne, które by powsta³y, zosta³y potwierdzone i zrealizowane przed dniem
wejcia w ¿ycie ustawy z 28 padziernika 1950 r. o zmianie systemu pieniê¿nego, zapewne podlega³yby niekorzystnemu mechanizmowi wymiany pieniêdzy przewidzianemu w tej ustawie.
Ustalenie skali uzasadnionych ograniczeñ prawa zaliczenia i zrównowa¿enie ochrony praw zabu¿an z mo¿liwociami pañstwa i chronionymi
wartociami konstytucyjnymi wymaga skrupulatnej i rozwa¿nej decyzji ustawodawcy. Przy okrelaniu zakresu ograniczeñ prawa zaliczenia ustawodawca powinien w szczególnoci wzi¹æ pod uwagê up³yw czasu w przypadku
tych zabu¿an i ich spadkobierców, którzy dotychczas nie zrealizowali swoich uprawnieñ kompensacyjnych na podstawie wczeniejszych ustaw.
Dwa rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego w roku 2004 dotyczy³y problemu granic, do jakich mo¿e posun¹æ siê ustawodawca w miarkowaniu wiadczeñ pieniê¿nych zagwarantowanych ustawowo, gdy zachodzi koniecznoæ drastycznych oszczêdnoci bud¿etowych (sytuacja
taka wyst¹pi³a w pierwszych latach obecnej dekady). W obu wypadkach
chodzi³o o wiadczenia pieniê¿ne zwi¹zane ze szczególnymi gwarancjami
konstytucyjnymi.
W pierwszym wypadku przedmiotem kontroli by³y ustawy odraczaj¹ce
terminy wejcia w ¿ycie przepisów wprowadzaj¹cych tzw. stawki awansowe dla sêdziów s¹dów powszechnych oraz zmniejszaj¹ce wysokoæ tych
stawek. W wyroku z 18 lutego 2004 r., K 12/03 Trybuna³ uzna³, ¿e ustawodawca, wprowadzaj¹c takie zmiany w okresie vacatio legis (okresie miêdzy
og³oszeniem ustawy a jej wejciem w ¿ycie), nie naruszy³ Konstytucji.
W uzasadnieniu Trybuna³, przy jednym zdaniu odrêbnym22 , nawi¹za³
do ustalonej w wyroku z 4 padziernika 2000 r., P 8/00 wyk³adni konstytucyjnej gwarancji wynagrodzenia sêdziego odpowiadaj¹cego godnoci urzêdu i zakresowi obowi¹zków (art. 178 ust. 2). Poniewa¿ wydatki zwi¹zane
z prac¹ wszystkich organów w³adzy s¹downiczej z istoty swej s¹ zwi¹zane z bud¿etem pañstwa, rzecz¹ demokratycznie legitymowanego ustawo22
Autor zdania odrêbnego, odnosz¹cego siê do uzasadnienia tej czêci wyroku, opowiedzia³ siê za wyk³adni¹ art. 178 ust. 2 Konstytucji przyjmuj¹c¹ bardziej rygorystyczne
kryteria ochrony wysokoci wynagrodzeñ sêdziowskich.
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dawcy jest okrelenie, jakie sk³adniki i stawki wynagrodzenia bêd¹ odpowiednie do godnoci urzêdu i zakresu obowi¹zków sêdziów, rol¹ za
Trybuna³u Konstytucyjnego jest zbadanie, czy normodawca nie przekroczy³ granic swobody wyznaczonej przez Konstytucjê. Swoboda ta jest
znaczna, poniewa¿ w art. 178 ust. 2 Konstytucji ustrojodawca pos³uguje
siê kilkoma zwrotami niedookrelonymi, nieprzek³adaj¹cymi siê na konkretne kwoty pieniê¿ne. Ramy swobody ustawodawcy wyznaczone s¹ natomiast przez kilka uk³adów odniesienia. Pierwszym takim uk³adem odniesienia jest poziom przeciêtnego wynagrodzenia w pañstwowej sferze
bud¿etowej, przy czym poziom wynagrodzenia sêdziowskiego, tak¿e
w przypadku sêdziów s¹dów rejonowych, powinien znacz¹co przekraczaæ
poziom przeciêtnej p³acy w sferze bud¿etowej. Po drugie, wynagrodzenia
sêdziów powinny w d³u¿szym okresie wykazywaæ nie mniejsz¹ tendencjê
wzrostow¹ ni¿ przeciêtne wynagrodzenie w pañstwowej sferze bud¿etowej. Po trzecie, w razie trudnoci bud¿etu pañstwa wynagrodzenia sêdziowskie powinny byæ szczególnie chronione przed nadmiernie niekorzystnymi wahaniami. Po czwarte wreszcie, wynagrodzenia sêdziów nie powinny
byæ obni¿ane w drodze regulacji normatywnych.
W ocenie Trybuna³u badane ustawy nowelizuj¹ce nie dokona³y obni¿enia wynagrodzeñ sêdziowskich, skoro korzystne dla sêdziów przepisy
nie wesz³y jeszcze w ¿ycie. Z punktu widzenia poprawnoci legislacyjnej
oraz zasady ochrony zaufania do pañstwa prawnego nie jest dobra praktyka ustawodawcza, która prowadzi do zmiany przepisów w okresie vacatio
legis. Gdy jest nadu¿ywana, nie sprzyja poczuciu pewnoci prawa i obni¿a
autorytet w³adzy ustawodawczej. Celem vacatio legis jest bowiem z istoty
wykluczenie sytuacji zaskoczenia po stronie adresatów norm prawnych
oraz umo¿liwienie im dostosowania zachowañ do nowej regulacji. Zarazem vacatio legis jest okresem, w którym prawodawca ma sposobnoæ korygowania dostrze¿onych ju¿ po uchwaleniu aktu normatywnego b³êdów,
sprzecznoci wewnêtrznych czy rozwi¹zañ prowadz¹cych do powstania
sprzecznoci w systemie prawa b¹d zapobie¿enia negatywnym skutkom
wejcia w ¿ycie uchwalonych, a jeszcze nie obowi¹zuj¹cych regulacji. Nie
mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e w pewnych sytuacjach nowelizacja przepisów
dopiero co przyjêtych bêdzie uzasadniona szczególnymi okolicznociami.
Z kolei wyrokiem z 9 marca 2004 r., K 12/02 Trybuna³ orzek³ o niezgodnoci wstrzymania w 2002 r. waloryzacji dodatku kombatanckiego
(powinien zostaæ podwy¿szony przy zastosowaniu wskanika waloryzacji
emerytur i rent) z art. 19 Konstytucji (gwarancja specjalnej opieki pañstwa
nad weteranami walk o niepodleg³oæ). Z art. 19 wynika prawo podmiotowe do specjalnej opieki (pod tym wzglêdem nie ma analogii do art. 178
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ust. 2 Konstytucji, który nie ustanawia indywidualnego prawa podmiotowego sêdziów, lecz zawiera normê ustrojow¹, maj¹c¹ na celu dobro wymiaru sprawiedliwoci). Ograniczenia w zakresie realizowanego ju¿ modelu opieki nad weteranami walk o niepodleg³oæ mog¹ byæ dokonywane
w zasadzie jedynie wówczas, gdy dalsze sprawowanie przez pañstwo specjalnej opieki zagra¿a jego bezpieczeñstwu i nie istniej¹ inne mo¿liwoci
unikniêcia naruszenia konstytucyjnego zakazu zwiêkszania pañstwowego
d³ugu publicznego ponad limit trzech pi¹tych rocznego produktu krajowego brutto (art. 216 ust. 5). Jednoczenie Trybuna³ stwierdzi³, ¿e zmniejszenie rycza³tu energetycznego oraz ograniczenie ulg komunikacyjnych s¹
zgodne z Konstytucj¹, poniewa¿ dotycz¹ uprawnieñ przys³uguj¹cych nie
tylko kombatantom, ale i innym grupom obywateli. Na gruncie zasad
sprawiedliwoci spo³ecznej trudno by³oby uznaæ za uzasadnione objêcie
ograniczeniem uprawnieñ do ulg tylko owych innych grup, z pominiêciem
weteranów walk o niepodleg³oæ.
W kontekcie trzech spraw rozstrzygniêtych w omawianym okresie
przez Trybuna³ Konstytucyjny pojawi³ siê problem rozumienia konstytucyjnego obowi¹zku w³adz publicznych prowadzenia polityki zmierzaj¹cej
do pe³nego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia (art. 65 ust. 5 Konstytucji).
I tak, w wyroku z 10 stycznia 2005 r., K 31/03 Trybuna³ dostrzeg³ w³anie w art. 65 ust. 5 argument za dopuszczalnoci¹ zró¿nicowania wysokoci p³acy minimalnej w zale¿noci od sta¿u pracy  obni¿enia kwoty
p³acy minimalnej w stosunku do pracowników nielegitymuj¹cych siê co
najmniej dwuletnim sta¿em pracy. W systemie gospodarki rynkowej w³adze publiczne nie mog¹ samodzielnie kreowaæ miejsc pracy (poza sektorem publicznym) w celu ograniczenia bezrobocia. Prowadz¹c politykê
zmierzaj¹c¹ do pe³nego, produktywnego zatrudnienia, musz¹ one pos³ugiwaæ siê rodkami, które Konstytucja odda³a do ich dyspozycji. W ramach tych rodków mieci siê w³anie kompetencja do ustalania p³acy
minimalnej (art. 65 ust. 4).
Na marginesie omawianej sprawy Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e kwota minimalnego wynagrodzenia ustalona na podstawie ustawy z 10 padziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê odbiega, w wietle kryteriów
sformu³owanych w wi¹¿¹cych Polskê aktach prawa miêdzynarodowego (Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych, Europejska Karta Spo³eczna oraz Konwencja nr 131 Miêdzynarodowej Organizacji Pracy), od realnych potrzeb pracowników i ich rodzin, nie spe³niaj¹c
wymogu godziwoci p³acy minimalnej. Relacje miêdzy wynikaj¹cym
z ustawy wynagrodzeniem minimalnym a wynagrodzeniem godziwym
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czy minimum socjalnym nie by³y jednak przedmiotem oceny Trybuna³u
w tej sprawie.
Korelatem wyra¿onego w art. 65 ust. 5 Konstytucji obowi¹zku w³adz
publicznych prowadzenia polityki zmierzaj¹cej do pe³nego, produktywnego zatrudnienia jest prawo jednostki do ¿¹dania co najmniej minimalnej
realizacji tego obowi¹zku. Jednoczenie cytowany przepis Konstytucji ma
charakter tzw. normy programowej, to jest takiej, która wskazuj¹c pewien
cel (zadanie), pozostawia organom w³adzy publicznej swobodê w wyborze rodków maj¹cych s³u¿yæ realizacji tego celu. Wskazane w art. 65 ust. 5
Konstytucji  w sposób niewyczerpuj¹cy  metody zwalczania bezrobocia
(organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz
robót publicznych i prac interwencyjnych) maj¹ jednak charakter obligatoryjny w tym sensie, ¿e kiedy wystêpuje bezrobocie, w³adze publiczne maj¹
obowi¹zek ich stosowania w pierwszej kolejnoci (tak w uzasadnieniu omawianego wyroku, jak równie¿ wyroku z 24 lutego 2004 r., K 54/02).
W uzasadnieniu wyroku z 21 kwietnia 2004 r., K 33/03, orzekaj¹cego
o niekonstytucyjnoci przepisów przewiduj¹cych obowi¹zek stosowania
tzw. biokomponentów w paliwach ciek³ych, Trybuna³ nie zgodzi³ siê z argumentem, wed³ug którego tworzenie nowych miejsc pracy w niektórych
dziedzinach produkcji i obrotu uzasadnia, na gruncie Konstytucji, krêpowanie wolnoci gospodarczej. Z art. 65 ust. 5 Konstytucji nie sposób wywieæ konstytucyjnego podmiotowego prawa do zatrudnienia, które na gruncie zasady proporcjonalnoci uzasadnia³oby ograniczenie praw producentów
i konsumentów ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony praw i wolnoci innych osób (por. art. 31 ust. 3 Konstytucji). Ponadto nadmierne krêpowanie przedsiêbiorczoci i utrudnianie elastycznego zatrudniania w sektorze
niepublicznym mo¿e wrêcz prowadziæ do zmniejszania liczby miejsc pracy, a wiêc do sytuacji przeciwnej do tej, do jakiej pañstwo powinno d¹¿yæ
w wietle art. 65 ust. 5 Konstytucji.
6. RELACJE MIÊDZY POLSKIM PRAWEM
KONSTYTUCYJNYM A EUROPEJSKIM PRAWEM
WSPÓLNOTOWYM
Od 1 maja 2004 r. Polska jest pañstwem cz³onkowskim Unii Europejskiej, co oznacza, ¿e ca³y dorobek prawa wspólnotowego (acquis communautaire) jest czêci¹ porz¹dku prawnego obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej.
W wyroku z 31 maja 2004 r., K 15/04 Trybuna³ stwierdzi³ nieadekwatnoæ zasady zwierzchnictwa Narodu (art. 4 ust. 1 Konstytucji) jako wzorca
kontroli zaskar¿onych przepisów polskiej ordynacji wyborczej do Parla40
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mentu Europejskiego, reguluj¹cych udzia³ w wyborach europejskich obywateli innych pañstw UE zamieszka³ych w Polsce. W uzasadnieniu stwierdzono, i¿ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwy¿szym aktem
okrelaj¹cym podstawy prawnej egzystencji Pañstwa Polskiego, reguluj¹cym zasady sprawowania w³adzy publicznej na jego terytorium oraz tryb
powo³ywania, funkcjonowania i zakres kompetencji konstytucyjnych organów pañstwa. Jej unormowañ nie mo¿na przenosiæ wprost na funkcjonowanie innych, poza Pañstwem Polskim, struktur, za których porednictwem Rzeczpospolita realizuje swoje interesy.
Treci¹ konstytucyjnej zasady zwierzchnictwa Narodu jest uznanie jego
woli jako jedynego ród³a w³adzy i sposobu legitymizowania sprawowania w³adzy. Oznacza to, ¿e ród³em w³adzy w Rzeczypospolitej Polskiej
nie mo¿e byæ jednostka, grupa spo³eczna czy organizacja. Unia Europejska nie jest natomiast pañstwem, dlatego analogie z systemem organizacji
pañstwowej nie s¹ zasadne. Sposób legitymizowania organów Unii Europejskiej nie nale¿y do materii polskiej Konstytucji, lecz do materii prawa
Unii, a tak¿e prawa polskiego realizuj¹cego zasady Unii w sferze jurysdykcji Pañstwa Polskiego. Dotyczy to w szczególnoci wyborów do Parlamentu Europejskiego, który nie jest organem sprawuj¹cym w³adzê w Rzeczypospolitej Polskiej, lecz realizuje okrelone funkcje w strukturze UE.
Prawo obywateli Unii Europejskiej do udzia³u w wyborach do PE, niezale¿nie od pañstwa cz³onkowskiego, na którego terytorium zamieszkuj¹,
jest jednym z ich praw podstawowych na gruncie prawa wspólnotowego.
Polska ordynacja wyborcza stanowi jedynie implementacjê zasad wyborczych wi¹¿¹cych w tym zakresie wszystkie pañstwa cz³onkowskie.
Na zasadê przychylnoci procesowi integracji europejskiej i wspó³pracy miêdzy pañstwami, jako wskazówkê wyk³adni obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa (sformu³owan¹ w orzecznictwie na kilka lat przed akcesj¹23),
Po raz pierwszy wspomniana wskazówka interpretacyjna zosta³a wyra¿ona w uzasadnieniu orzeczenia z 29 wrzenia 1997 r., K 15/97; powo³uj¹c siê na postanowienia obowi¹zuj¹cego wówczas (przed akcesj¹) uk³adu stowarzyszeniowego zobowi¹zuj¹ce Polskê
do podjêcia wszelkich starañ w celu zapewnienia zgodnoci jej przysz³ego ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty, TK uzna³, i¿ pochodn¹ tego zobowi¹zania jest zobowi¹zanie do nadawania obowi¹zuj¹cemu ustawodawstwu takiego rozumienia, które s³u¿yæ bêdzie mo¿liwie najpe³niejszemu zapewnieniu tej zgodnoci. Podobnie w uzasadnieniu
wyroku z 24 padziernika 2000 r., K 12/00 Trybuna³ wskaza³, ¿e w interpretacji polskiego
ustawodawstwa pierwszeñstwo nale¿y dawaæ takiej wyk³adni, która pozwala na nadanie
przepisowi ustawy znaczenia najbli¿szego rozwi¹zaniom przyjêtym w Unii Europejskiej.
W uzasadnieniu omówionego wy¿ej wyroku z 31 maja 2004 r., K 15/04 Trybuna³ wskaza³
ponadto na zwi¹zanie polskiego ustawodawcy postanowieniami uk³adu stowarzyszeniowego na mocy art. 91 ust. 2 w zwi¹zku z art. 241 ust. 1 Konstytucji; podobnie w uzasadnieniu omawianego ni¿ej wyroku z 21 kwietnia 2004 r., K 33/03.
23
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Trybuna³ powo³a³ siê zarówno w cytowanym wy¿ej wyroku, jak i w dwóch
wyrokach omówionych ni¿ej, dotycz¹cych praw i interesów gospodarczych
podmiotów dzia³aj¹cych pod rz¹dami prawa polskiego.
W cytowanym wyroku z 21 kwietnia 2004 r., K 33/03 Trybuna³ stwierdzi³ niezgodnoæ z Konstytucj¹ przepisów zobowi¹zuj¹cych producentów
paliw do stosowania biokomponentów w okrelonych ilociach, pod rygorem kary pieniê¿nej, a ponadto  przepisu wy³¹czaj¹cego dystrybutorów paliw ciek³ych spod obowi¹zku specjalnego oznakowania okrelaj¹cego procentow¹ zawartoæ biokomponentów w paliwach. Zasada przychylnoci
zosta³a tu uwzglêdniona w interpretacji konstytucyjnej gwarancji wolnoci gospodarczej (art. 22). Trybuna³ doszed³ mianowicie do wniosku, ¿e
stopieñ intensywnoci przewidzianego w zakwestionowanej ustawie ograniczenia wolnoci gospodarczej polskich producentów paliw nie tylko nie
by³ konieczny dla implementacji dyrektyw wspólnotowych, ale nie mia³
te¿ odpowiednika w innych pañstwach Unii. Paliwo produkowane w innych pañstwach cz³onkowskich mog³oby zatem  zgodnie ze wspólnotow¹ zasad¹ wolnoci przep³ywu towarów  byæ bez ograniczeñ importowane i sprzedawane w Polsce. Skutkiem by³aby jednak dyskryminacja
à rebours producentów krajowych  stosowanie wymagañ polskiej ustawy
wy³¹cznie w stosunku do podmiotów krajowych (stosowanie do podmiotów zagranicznych z obszaru UE by³oby natomiast wykluczone przez prawo wspólnotowe). Chocia¿ tego rodzaju dyskryminacja jest obojêtna
z punktu widzenia prawa wspólnotowego, to ochrona przed tak¹ dyskryminacj¹ jest konstytucyjnym zadaniem w³adz krajowych.
W omawianym wyroku interpretacja w duchu przychylnoci procesowi integracji zosta³a zastosowana tak¿e w interpretacji konstytucyjnej zasady ochrony konsumentów (art. 76) w zwi¹zku z prawem do informacji
(art. 54 ust. 1). Do za³o¿eñ nowoczesnej ochrony konsumenta, realizowanej w warunkach europejskiego wspólnego rynku, nale¿y przejrzystoæ,
jawnoæ i rzeczywista dostêpnoæ jasnej, pe³nej i zrozumia³ej informacji
handlowej. Konsument nie musi siê o niezbêdn¹ informacjê w szczególny
sposób ubiegaæ, lecz powinna ona byæ mu udostêpniona.
Z kolei w uzasadnieniu wyroku z 21 wrzenia 2004 r., K 34/03 Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e nieprzed³u¿enie zwolnienia  wprowadzonego tylko na okrelony okres  niektórych polskich przedsiêbiorców (m.in.
taksówkarzy) z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za pomoc¹ kas rejestruj¹cych nie narusza Konstytucji, a ponadto odpowiada wymaganiom
dyrektywy wspólnotowej, która wymaga, aby ewidencja czynnoci objêtej
podatkiem od wartoci dodanej by³a na tyle szczegó³owa, by umo¿liwia³a
stosowanie podatku i prowadzenie kontroli przez organy podatkowe. W uza42
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sadnieniu tego wyroku, który jest pierwszym po akcesji orzeczeniem TK
nawi¹zuj¹cym do prawa wspólnotowego, mowa jest o zasadzie interpretacji prawa wewnêtrznego w sposób umo¿liwiaj¹cy sprawne funkcjonowanie gospodarki w ramach integracji europejskiej, wynikaj¹cej z art. 5
Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ w wyk³adni przyjmowanej przez Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich.
Kontekst prawa wspólnotowego zosta³ uwzglêdniony tak¿e w wyroku
z 26 stycznia 2005 r., P 10/04, w którym Trybuna³ uzna³ zgodnoæ z Konstytucj¹ uprzywilejowanej pozycji banku w postêpowaniu egzekucyjnym w postaci instytucji bankowego tytu³u egzekucyjnego. W uzasadnieniu zwrócono uwagê na to, ¿e korzystanie z tego przywileju przez banki musi byæ
kompensowane rzetelnym i zgodnym ze standardami europejskimi wykonywaniem przez nie ustawowych obowi¹zków informacyjnych wobec swoich klientów.
Podobnie jak s¹dy konstytucyjne niektórych pañstw cz³onkowskich Unii,
Trybuna³ Konstytucyjny zajmowa³ siê ustawow¹ regulacj¹ wypracowywania stanowiska zajmowanego przez Rzeczpospolit¹ w ramach organów
i instytucji unijnych (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady
Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej24). W wyroku z 12 stycznia
2005 r., K 24/04 Trybuna³ w pe³nym sk³adzie, przy trzech zdaniach odrêbnych, uzna³, ¿e pominiêcie w³aciwego regulaminowego organu Senatu
RP w procesie opiniowania stanowiska, jakie polski rz¹d zamierza zaj¹æ
wobec projektu aktu prawnego rozpatrywanego przez Radê Unii Europejskiej, jest niezgodne z art. 10 ust. 2 i art. 95 ust. 1 Konstytucji. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e chodzi w tym wypadku o kompetencjê z zakresu
ustawodawstwa, a nie kontroli parlamentu nad dzia³alnoci¹ rz¹du, dlatego
pominiêcie organu Senatu w³aciwego na podstawie regulaminu izby godzi
w konstytucyjn¹ zasadê sprawowania w³adzy ustawodawczej przez Sejm
i Senat. Dopóki z woli polskiego ustrojodawcy istniej¹ dwie izby parlamentu, dopóty powinny mieæ jednakowy udzia³ w pracach nad kszta³towaniem polskiego stanowiska w zakresie tworzenia prawa unijnego. Powierzenie organom Wspólnot Europejskich kompetencji w zakresie tworzenia
tego prawa nie mo¿e byæ rozumiane jako wyzbycie siê przez konstytucyjne
organy pañstwa ich prerogatyw prawotwórczych, które zostaj¹ jedynie zmodyfikowane i wyra¿one w innej formie. Nale¿y podkreliæ, ¿e prawo unijne nie przes¹dza sposobu unormowania w prawie krajowym mechanizmu
wypracowywania stanowiska pañstwa cz³onkowskiego.
24

Dz. U. nr 52, poz. 515.
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Dla pe³nego zobrazowania rozleg³oci i g³êbokoci problemów, które
otwiera przed Trybuna³em Konstytucyjnym przyst¹pienie Polski do UE,
nale¿y tak¿e wspomnieæ o trzech sprawach czekaj¹cych na rozstrzygniêcie, o sygnaturach K 18/04, K 36/04 i P 1/05.
Pierwsza z nich zosta³a zainicjowana przez trzy grupy pos³ów. Przedmiotem zaskar¿enia, z powodu zarzucanej niezgodnoci z szeregiem norm
konstytucyjnych, jest traktat akcesyjny wraz z aktem dotycz¹cym warunków przyst¹pienia Polski do UE, jak równie¿ art. 234 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹. Ten ostatni przepis kwestionowany jest w zakresie, w jakim  zdaniem wnioskodawców  nak³ada na s¹dy
ostatniej instancji i trybuna³y obowi¹zek przedstawiania Trybuna³owi Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich (ETS) pytañ w sprawie wa¿noci i wyk³adni aktów prawa wspólnotowego tak¿e wtedy, gdy s¹ one niezgodne
z Konstytucj¹, oraz przewiduje zwi¹zanie polskich s¹dów i trybuna³ów
orzeczeniem ETS tak¿e, gdyby wymaga³o to wydania orzeczenia niezgodnego z Konstytucj¹.
W sprawie o sygnaturze K 36/04 przysz³e orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego mo¿e mieæ istotne znaczenie dla wyjanienia zakresu i charakteru kompetencji kontrolnych Trybuna³u w obrêbie relacji prawo wewnêtrzne  prawo wspólnotowe. W sprawie tej Prokurator Generalny
skierowa³ do Trybuna³u wniosek o zbadanie zgodnoci zawartego w polskiej ustawie podatkowej zwolnienia od podatku us³ug dostêpu do sieci
Internet z normami pierwotnego prawa wspólnotowego, z których wynika obowi¹zek pañstw cz³onkowskich implementacji dyrektyw wspólnotowych do wewnêtrznego porz¹dku prawnego.
W trzeciej ze wspomnianych spraw, o sygnaturze P 1/05, S¹d Okrêgowy w Gdañsku kwestionuje zgodnoæ art. 607t kodeksu postêpowania karnego (problem stosowania tzw. europejskiego nakazu aresztowania do
obywateli polskich) z art. 55 ust. 1 Konstytucji.
W sprawach tych wiele istotnych problemów pojawia siê w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego po raz pierwszy. Bêdzie tak zapewne równie¿ w podobnych sprawach w przysz³oci. W tym kontekcie szczególne
znaczenie ma studiowanie bogatych i ró¿norodnych dowiadczeñ s¹dów
konstytucyjnych starych pañstw cz³onkowskich UE, orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich, a tak¿e pierwszych dowiadczeñ i przemyleñ, które s¹ udzia³em s¹dów konstytucyjnych pañstw
bêd¹cych cz³onkami Unii od 2004 r. (zob. uwagi przedstawione ni¿ej).
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7. DZIA£ALNOÆ POZAORZECZNICZA
Powy¿szy obraz znaczenia dzia³alnoci Trybuna³u Konstytucyjnego dla
kszta³towania kultury konstytucyjnej i prawnej by³by niepe³ny, gdyby pomin¹æ wielokierunkowe dzia³ania o charakterze pozaorzeczniczym, ale
cile zwi¹zane z funkcj¹ orzecznicz¹ i pozycj¹ ustrojow¹ Trybuna³u.
Przede wszystkim nale¿y podkreliæ, ¿e z roku na rok zwiêksza siê
dostêpnoæ ca³ego orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego dla wszystkich zainteresowanych osób i rodowisk, a tak¿e urozmaicane s¹ formy
jego prezentacji. Pe³ne teksty wszystkich wyroków Trybuna³u i postanowieñ koñcz¹cych postêpowanie w sprawie  wraz z uzasadnieniami i zdaniami odrêbnymi  dostêpne s¹ nie tylko w postaci drukowanego zbioru
urzêdowego i tomów orzecznictwa z poszczególnych lat, lecz tak¿e na stronach internetowych (www.trybunal.gov.pl) oraz w postaci p³yt CD.
W maju 2004 r. zainaugurowano internetow¹ prezentacjê omówieñ ciekawszych orzeczeñ Trybuna³u (na razie pocz¹wszy od roku 2001), z t³umaczeniem na jêzyki angielski i francuski. Materia³y te s¹ stale uzupe³niane i aktualizowane.
Jednym ze róde³ informacji o orzecznictwie TK, a zarazem istotn¹
pomoc¹ dla organów tworz¹cych prawo i s³u¿b legislacyjnych jest  coroczne aktualizowane i dostêpne tak¿e na stronach internetowych  opracowanie Proces prawotwórczy w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego. W systematyczny sposób przedstawia ono regu³y i wymagania
dotycz¹ce poprawnej legislacji, które zosta³y wyjanione w orzeczeniach
Trybuna³u.
Omówienia najwa¿niejszych orzeczeñ TK publikowane s¹ tak¿e w biuletynach Komisji Weneckiej Rady Europy. Internetowe forum tej Komisji,
w którym przedstawiciel Biura TK bierze aktywny udzia³, s³u¿y z kolei
szybkiej wymianie informacji o sprawach rozpatrywanych przez poszczególne s¹dy konstytucyjne, które s¹ przedmiotem zainteresowania ich odpowiedników w innych pañstwach.
Z myl¹ o dziennikarzach, ale nie tylko, na stronach internetowych TK
zamieszczane s¹ komunikaty prasowe przed i po ka¿dej rozprawie w Trybunale. Do standardu nale¿y dostêpnoæ sentencji wyroku Trybuna³u bezporednio po jego ustnym og³oszeniu. W sprawach szczególnie interesuj¹cych opiniê publiczn¹ udostêpniane s¹, za zgod¹ prezesa Trybuna³u, wnioski,
stanowiska uczestników postêpowania itp.  w postaci drukowanej lub na stronach internetowych. Coraz czêstsze s¹ internetowe transmisje rozpraw. Wyjanianiu skomplikowanych problemów orzecznictwa konstytucyjnego s³u¿¹
tak¿e konferencje prasowe oraz systematyczne  po rozprawach  spotka45
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nia prezesa i sêdziów Trybuna³u z dziennikarzami, które znajduj¹ odzwierciedlenie w publikacjach w prasie i mediach elektronicznych.
W Biurze TK powstaj¹ liczne opracowania o charakterze studyjnym,
powiêcone charakterystyce orzecznictwa Trybuna³u w ró¿nych przekrojach, relacji miêdzy orzecznictwem TK a orzecznictwem S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administracyjnego i s¹dów powszechnych, a tak¿e
dorobkowi orzeczniczemu trybuna³ów europejskich i zagranicznych s¹dów
konstytucyjnych w sprawach bêd¹cych przedmiotem szczególnego zainteresowania TK. Opracowania te przeznaczone s¹ przede wszystkim dla
sêdziów Trybuna³u, ale korzystaj¹ z nich tak¿e prawnicy niezwi¹zani
z Trybuna³em. Z opracowañ przygotowanych w 2004 r. warto wymieniæ
zw³aszcza dwa: O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych Trybuna³u
Konstytucyjnego (przegl¹d wypowiedzi TK, SN i NSA oraz publikacji
prawniczych) oraz Pimiennictwo prawnicze i orzecznictwo s¹dowe wobec orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego. Przegl¹d wybranych pozycji z lat
2002 i 2003. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê nadal opracowanie
S¹dy konstytucyjne pañstw Unii Europejskiej a prawo wspólnotowe
(2003 r.). Wybrane opracowania s¹ dostêpne na stronach internetowych
Trybuna³u (e-publikacje).
Biblioteka Trybuna³u Konstytucyjnego pe³ni nie tylko klasyczn¹ rolê
udostêpniania gromadzonych zbiorów, ale prowadzi równie¿ dzia³alnoæ wydawnicz¹ oraz dostarcza kwalifikowanych informacji prawniczych w postaci kwerend problemowych (w 2004 r. na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza opracowania: Parlamenty narodowe a integracja europejska i Zasada
pierwszeñstwa prawa wspólnotowego przed prawem wewnêtrznym pañstw
cz³onkowskich), a tak¿e cyklicznych przegl¹dów i omówieñ zawartoci
czasopism. Na szczególne odnotowanie zas³uguje przygotowane w 2004 r.
opracowanie Prawo europejskie, orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoci
i S¹du Pierwszej Instancji WE  sposoby powo³ywania. Zyska³o ono uznanie ekspertów jako pierwsza próba kompleksowego uporz¹dkowania sposobów powo³ywania aktów prawa europejskiego  przede wszystkim z myl¹
o potrzebach Trybuna³u, ale nie tylko.
wiêto Konstytucji 3 Maja stanowi co roku doskona³¹ okazjê do eksponowania polskich tradycji konstytucyjnych w kontekcie wyzwañ
wspó³czesnoci. Podobnie jak w latach poprzednich, w minionym roku
w Trybunale zorganizowano z tej okazji wystawê zatytu³owan¹ Idee europejskie w tradycji prawno-pañstwowej Rzeczypospolitej Korony
Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (we wspó³pracy z Archiwum
G³ównym Akt Dawnych). Wystawa ta, przez kilka dni udostêpniana publicznoci, wzbudzi³a wielkie zainteresowanie i uznanie. Towarzyszy³o jej
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specjalne wydawnictwo prezentuj¹ce ideê wystawy i najwa¿niejsze z eksponowanych dokumentów dawnej Rzeczypospolitej. Innym akcentem obchodów 3 Maja by³ okolicznociowy wyk³ad prof. Ralfa Dahrendorfa,
cz³onka brytyjskiej Izby Lordów, powiêcony roli pañstwa narodowego
w integruj¹cej siê Europie.
Szczególnie istotn¹ rolê w krzewieniu kultury konstytucyjnej odgrywa, dzia³aj¹ca pod auspicjami TK od 2003 r., Wszechnica Konstytucyjna.
W jej ramach odbywaj¹ siê spotkania sêdziów Trybuna³u z nauczycielami
i m³odzie¿¹ licealn¹ powiêcone problematyce ustrojowej i konstytucyjnej oraz prawom cz³owieka. Atrakcyjn¹ i bardzo efektywn¹ dydaktycznie
form¹ uniwersyteckiej edukacji konstytucyjnej s¹ z kolei symulacje rozpraw przed Trybuna³em z udzia³em studentów Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Symulacja zorganizowana w 2004 r.,
ju¿ po raz szósty, dotyczy³a skargi konstytucyjnej w sprawie zgodnoci
tzw. europejskiego nakazu aresztowania z Konstytucj¹ RP.
Do wa¿nych form uczestnictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w miêdzynarodowej wymianie myli konstytucyjnej mo¿na zaliczyæ udzia³
delegacji TK w spotkaniach i konferencjach miêdzynarodowych, a tak¿e
wizyty wybitnych prawników konstytucjonalistów w Trybunale, po³¹czone
z intensywn¹ wymian¹ dowiadczeñ i  przewa¿nie  tak¿e z wyk³adami
goci, na które zapraszani s¹ równie¿ prawnicy spoza Trybuna³u. W 2004 r.
wyk³ady w Trybunale wyg³osili: wspomniany ju¿ lord Dahrendorf, a tak¿e prof. Hans-Jürgen Papier, prezes Federalnego S¹du Konstytucyjnego
RFN (problematyka ochrony ma³¿eñstwa i rodziny), oraz prof. Anthony
Kennedy, sêdzia S¹du Najwy¿szego USA (problematyka podzia³u w³adz
i kontroli konstytucyjnoci prawa). W czerwcu odby³a siê IX Konferencja
Trybuna³u Konstytucyjnego i S¹du Konstytucyjnego Republiki Litewskiej,
powiêcona g³ównie wyk³adni konstytucji w ich dzia³alnoci orzeczniczej
oraz roli tzw. wyroków interpretacyjnych.
W minionym roku, w którym nast¹pi³o poszerzenie Unii Europejskiej
o dziesiêæ pañstw cz³onkowskich, odnotowano oczywist¹ potrzebê intensywnej wymiany informacji i dowiadczeñ miêdzy sêdziami s¹dów konstytucyjnych w tych pañstwach a ich kolegami w starych pañstwach
cz³onkowskich i sêdziami Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich. Wymianie takiej s³u¿y³y trzy spotkania miêdzynarodowe, zorganizowane przez s¹dy konstytucyjne Austrii, S³owenii i Republiki Czeskiej
z udzia³em prezesa i sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego oraz pracowników Biura. Relacjom prawa wspólnotowego i prawa konstytucyjnego
powiêcony by³ tak¿e wyk³ad wyg³oszony w Trybunale przez prof. Jana
Barcza ze Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie.
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W pracy Trybuna³u Konstytucyjnego coraz wiêksze znaczenie maj¹
elektroniczne narzêdzia pozyskiwania i przetwarzania informacji,
a tak¿e wyspecjalizowane technologie informatyczne. rodki te s³u¿¹ równie¿ szerokiej prezentacji dorobku orzeczniczego Trybuna³u oraz wymianie informacji z ró¿nymi rodowiskami, s¹dami i instytucjami w kraju i za
granic¹. Z koñcem 2004 r. przyst¹piono do prac nad budow¹ i wdro¿eniem
nowego, zintegrowanego systemu informatycznego, który pozwoli na ujednolicenie dotychczas wykorzystywanych oraz zastosowanie nowych technologii informatycznych, co w zasadniczy sposób usprawni warunki pracy Trybuna³u Konstytucyjnego.
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II
WYBRANE PROBLEMY REALIZACJI
ORZECZEÑ TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
W DZIA£ALNOCI PRAWODAWCZEJ
1. UWAGI OGÓLNE
Trybuna³ Konstytucyjny kontroluje dzia³alnoæ prawodawcz¹ w zakresie, w jakim znajduje ona wyraz w przyjêtych ustawach i innych aktach
normatywnych (por. art. 188 Konstytucji), które zostaj¹ zaskar¿one do Trybuna³u. Poza zasiêgiem jego kognicji s¹ natomiast zaniechania prawodawcze, nawet jeli obowi¹zek wydania aktu normatywnego wynika z Konstytucji. Trybuna³ nie dysponuje równie¿ rodkami pozwalaj¹cymi na
wyegzekwowanie obowi¹zku podjêcia przez prawodawcê odpowiednich
dzia³añ w sytuacji, gdy wyrok TK eliminuj¹cy normy niekonstytucyjne
wymaga przyjêcia pozytywnych regulacji naprawczych. Nie wyklucza
to jednak zainteresowania Trybuna³u Konstytucyjnego nastêpstwami swych
wyroków zarówno w sferze stosowania, jak i w sferze stanowienia prawa.
Wiedza o tych nastêpstwach jest bowiem przydatna dla Trybuna³u w formu³owaniu nowych wyroków. Ponadto zdarza siê, ¿e problem konstytucyjnoci okrelonej regulacji prawnej powraca w kolejnych sprawach przed
Trybuna³em Konstytucyjnym dlatego, ¿e wczeniejszy wyrok Trybuna³u
dotycz¹cy tej samej regulacji nie zosta³ w odpowiedni sposób wykonany
przez prawodawcê lub zosta³ niew³aciwie odczytany przez organy stosuj¹ce prawo; czêsto obydwie przyczyny wystêpuj¹ ³¹cznie. Klasycznym przyk³adem mo¿e byæ opisany w czêci I.3 Informacji problem dopuszczalnoci wznowienia postêpowania cywilnego zakoñczonego orzeczeniem
o charakterze niemerytorycznym, gdy z póniejszego wyroku TK wynika,
i¿ orzeczenie to by³o oparte na niekonstytucyjnej podstawie prawnej.
Nale¿y z ca³ym naciskiem podkreliæ, ¿e wprowadzona przez Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ostatecznoæ i moc
powszechnie obowi¹zuj¹ca wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego oraz
zwi¹zana z tym rezygnacja, pocz¹wszy od 17 padziernika 1999 r., z procedury rozpatrywania orzeczeñ TK przez Sejm (por. art. 239 ust. 1 Konstytucji) bynajmniej nie oznacza, ¿e odt¹d ka¿da ingerencja Trybuna³u przy49
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wraca stan konstytucyjnoci w sposób samoczynny i ¿e wyroki Trybuna³u nie wymagaj¹ rozwa¿enia przez prawodawcê potrzeby wprowadzenia odpowiedniej regulacji uzupe³niaj¹cej orzeczenie o niekonstytucyjnoci zakwestionowanego unormowania.
Wydaj¹c wyrok o niekonstytucyjnoci aktu normatywnego, Trybuna³
Konstytucyjny dzia³a na wzór prawodawcy negatywnego: pozbawia mocy
obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjn¹ regulacjê, nie ma natomiast kompetencji
do ustanowienia zamiast niej nowej, odpowiadaj¹cej standardom konstytucyjnym. Pozytywn¹ kompetencjê prawodawcz¹ posiadaj¹ Sejm, Senat
i inne organy stanowi¹ce prawo, na których z mocy art. 7 Konstytucji ci¹¿y obowi¹zek rozwa¿enia, czy stan prawny ukszta³towany przez wyrok
TK wymaga podjêcia stosownych naprawczych dzia³añ legislacyjnych.
Brak reakcji prawodawcy powoduje czêsto powstanie swego rodzaju pró¿ni normatywnej w miejscu regulacji, która utraci³a  na skutek wyroku
TK  moc obowi¹zuj¹c¹. Wyrok Trybuna³u, który nie zostanie dope³niony odpowiednim dzia³aniem naprawczym prawodawcy pozytywnego,
mo¿e staæ siê ród³em nowej dysfunkcjonalnoci w systemie prawa.
O tym, ¿e wraz z wydaniem i og³oszeniem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego zostaje zapewniony stan konstytucyjnoci, mo¿na mówiæ z regu³y wówczas, gdy Trybuna³ stwierdzi³ zgodnoæ zaskar¿onej regulacji
prawnej z przytoczonym wzorcem kontroli. Kiedy jednak takie stwierdzenie zostaje w wyroku TK obwarowane przyjêciem okrelonej wyk³adni
przepisu, dla prawodawcy powinno to stanowiæ sygna³ o potrzebie rozwa¿enia ewentualnego sprecyzowania tego przepisu ze wzglêdu na zasadê
pewnoci prawa. Z zasady tej wynika postulat interwencji prawodawcy
szczególnie wtedy, gdy Trybuna³ orzek³ o niezgodnoci badanego przepisu nie w ca³oci, lecz w okrelonym  czasowo, podmiotowo lub przedmiotowo  zakresie jego stosowania, dokonuj¹c wprawdzie ingerencji
w treæ przepisu, ale nie zmieniaj¹c jego brzmienia (TK nie ma kompetencji do dzia³ania tak, jak dzia³a prawodawca pozytywny). Równie¿ wtedy,
gdy Trybuna³ uzna³ jaki przepis czy zespó³ przepisów za w ca³oci niezgodny z wzorcem kontroli, co z regu³y skutkuje utrat¹ przez ten przepis
(te przepisy) mocy obowi¹zuj¹cej, prawodawca powinien rozwa¿yæ, czy
w systemie prawa nie powsta³a luka wymagaj¹ca uzupe³nienia go o regulacjê now¹, woln¹ od wad stwierdzonych przez Trybuna³.
Je¿eli Trybuna³ Konstytucyjny odracza termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanego unormowania (por. art. 190 ust. 3 Konstytucji),
z regu³y czyni to po to, aby daæ ustawodawcy czas na zast¹pienie regulacji
wadliwej unormowaniem wolnym od wad. Oczywist¹ powinnoci¹ organów w³aciwych do zainicjowania i dokonania odpowiedniej zmiany jest
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do³o¿enie wszelkich starañ, aby wesz³a ona w ¿ycie najpóniej w terminie
ustalonym w wyroku TK.
Uzasadnienia wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego zawieraj¹ czêsto
odpowiednie sugestie dla prawodawcy, które zawsze wymagaj¹ starannego rozwa¿enia w procesie legislacyjnym.
W art. 4 ust. 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym1 ustawodawca przypisa³ Trybuna³owi funkcjê przedstawiania w³aciwym organom stanowi¹cym prawo uwag o stwierdzonych uchybieniach
i lukach w prawie, których usuniêcie jest niezbêdne dla zapewnienia spójnoci systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ta funkcja  sygnalizacyjna  ma charakter pomocniczy w stosunku do kompetencji Trybuna³u w zakresie kontroli konstytucyjnoci prawa. Funkcjê tê Trybuna³ mo¿e
wykonywaæ w ró¿nych formach, nie wy³¹czaj¹c uwag zamieszczanych
w uzasadnieniach wyroków oraz w informacji sk³adanej co roku Sejmowi
i Senatowi. Kwalifikowan¹ form¹ realizacji funkcji sygnalizacyjnej jest
wydawanie tzw. postanowieñ sygnalizacyjnych, uregulowanych w § 4143 regulaminu Trybuna³u Konstytucyjnego2. Dotychczas postanowienia
sygnalizacyjne by³y wydawane w zwi¹zku z kontrol¹ norm  b¹d wówczas, gdy w przekonaniu Trybuna³u odpowiednie dzia³ania legislacyjne
by³yby w³aciwsz¹ drog¹ realizacji wymagañ konstytucyjnych ni¿ orzeczenie przez Trybuna³ o niekonstytucyjnoci dotychczasowej regulacji, b¹d
te¿ wówczas, gdy Trybuna³, uznaj¹c regulacjê dotychczasow¹ za niezgodn¹ z Konstytucj¹, dostrzega³ celowoæ rozwa¿enia potrzeby zast¹pienia jej
now¹ regulacj¹, woln¹ od stwierdzonych wad. Chocia¿ wskazania zawarte
w postanowieniach sygnalizacyjnych nie s¹ wi¹¿¹ce, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e obowi¹zkiem adresatów takich postanowieñ jest staranne i niezw³oczne rozwa¿enie sugestii i argumentów Trybuna³u.
Ni¿ej zostan¹ przedstawione  i zilustrowane konkretnymi przyk³adami  typowe problemy, jakie mo¿na zaobserwowaæ w dzia³alnoci prawodawczej w nastêpstwie wyroków i postanowieñ sygnalizacyjnych TK. Opracowanie to jest rezultatem badañ przeprowadzonych w 2004 r., dotycz¹cych
nastêpstw niektórych orzeczeñ Trybuna³u wydanych pod rz¹dami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Dane dotycz¹ce prac legislacyjnych zosta³y
zaktualizowane wed³ug stanu na koniec stycznia 2005 r.

Dz. U. nr 102, poz. 643 ze zmianami.
Uchwa³a Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów TK z dnia 22 padziernika 1997 r. w sprawie
regulaminu Trybuna³u Konstytucyjnego (M.P. z 2001 r. nr 41, poz. 668 ze zmianami).
1

2

51

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2004 r.

2. GENERALNY OBOWI¥ZEK WYKONANIA WYROKU
PRZEZ PRAWODAWCÊ
Pod pojêciem wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego rozumie siê tutaj wszelkie dzia³ania, jakie w wietle wyroku s¹ konieczne dla
przywrócenia stanu konstytucyjnoci3. Czêsto wi¹¿¹ siê z tym okrelone
obowi¹zki organów powo³anych do stanowienia prawa. Podstaw¹ tych
obowi¹zków s¹ bezporednio unormowania konstytucyjne ustanawiaj¹ce:
zwi¹zanie prawem wszystkich organów pañstwa (art. 7), nadrzêdnoæ
Konstytucji w systemie prawa Rzeczypospolitej (art. 8 ust. 1) oraz powszechnie obowi¹zuj¹ca moc orzeczeñ TK (art. 190 ust. 1). Obowi¹zek
wykonania wyroku Trybuna³u powstaje tak¿e wtedy, gdy nie zostaje skonkretyzowany w sentencji wyroku.
Zasadnicze zastrze¿enia musi budziæ praktyka utrzymywania  niekiedy latami  stanu, w którym brakuje koniecznej regulacji prawnej, mimo
¿e potrzeba jej wydania wynika z wyroku Trybuna³u o niekonstytucyjnoci regulacji poprzedniej.
Przyk³adem takiej sytuacji jest zaniechanie wydania ustawy reguluj¹cej sukcesjê maj¹tku po by³ym Funduszu Wczasów Pracowniczych. Wyrokiem z 3 czerwca 1998 r., K 34/97 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci
niektórych przepisów ustawy z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy
o zwi¹zkach zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw4. Mimo ¿e Trybuna³ wskaza³ w uzasadnieniu na koniecznoæ pilnej pozytywnej interwencji ustawodawczej, dotychczas nie zosta³y ustawowo uregulowane
ani kwestie sukcesji maj¹tku po by³ym FWP, ani kwestie dotycz¹ce udostêpniania udzia³ów pracownikom FWP. Wyrok TK zosta³ przyjêty
uchwa³¹ Sejmu z 28 sierpnia 1998 r., jednak ustawodawca niekonstytucyjnych przepisów nie znowelizowa³ ani nie uchyli³, a wobec tego przepisy
te, w myl art. 89 ust. 4 ustawy o TK, utraci³y moc obowi¹zuj¹c¹. 20 stycznia 1999 r. Senat wniós³ do Sejmu projekt ustawy o mieniu Funduszu
Wczasów Pracowniczych5, jednak prace nad tym projektem zosta³y przerwane z up³ywem trzeciej kadencji Sejmu (zgodnie z zasad¹ dyskontynuacji prac parlamentu), za w toku czwartej kadencji Sejmu ¿adna inicjatywa ustawodawcza w tym przedmiocie nie zosta³a ju¿ podjêta.
Wspomniany wyrok TK w za³o¿eniu mia³ zapobiec dalszym niekontrolowanym transferom maj¹tkowym zwi¹zanym z mieniem nale¿¹cym do
3
Jest to pojêcie ogólne i nieto¿same z w¹skim i technicznym pojêciem wykonywania
orzeczeñ u¿ytym w tytule rozdzia³u 3 ustawy o TK.
4
Dz. U. nr 82, poz. 518.
5
Druk sejmowy nr 979.
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zlikwidowanego FWP. W rzeczywistoci jednak, wobec biernej postawy
ustawodawcy, celu tego nie uda³o siê osi¹gn¹æ. W dalszym ci¹gu dokonywano rozporz¹dzeñ maj¹tkowych, które nastêpnie zosta³y zakwestionowane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli6.
Nadal nie zosta³ wykonany przez ustawodawcê wyrok z 18 lutego
2004 r., P 21/02 (omówiony w czêci I.5 Informacji), w którym Trybuna³ orzek³ o niezgodnoci z Konstytucj¹ niektórych przepisów dotycz¹cych
naboru na aplikacjê adwokack¹ i aplikacjê radcowsk¹. Brak ustawowego
unormowania tej problematyki godzi w interesy obywateli kszta³c¹cych
siê z myl¹ o podjêciu zawodu adwokata lub radcy prawnego. W wietle
wyroku TK ustawodawca powinien bezporednio w ustawie okreliæ zasady naboru na aplikacje adwokack¹ i radcowsk¹, a tak¿e zasadnicze elementy przes³anek ustalania limitu przyjêæ na te aplikacje. Ponadto w aktach prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego (ustawie albo rozporz¹dzeniu)
powinny byæ okrelone cele, zakres przedmiotowy oraz przebieg aplikacji
adwokackiej i radcowskiej, a w szczególnoci kryteria oceny i wp³yw wyniku konkursu na decyzjê w przedmiocie wpisu na listê aplikantów. Trybuna³ sformu³owa³ te¿ wyrane zalecenia pod adresem ustawodawcy odnonie do treci regulacji zgodnej z Konstytucj¹.
TK podkreli³, ¿e nowelizacja powinna nast¹piæ niezw³ocznie, gdy¿
w wietle prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych konkursy na
aplikacje powinny byæ  obligatoryjnie  przeprowadzone w ka¿dym roku
kalendarzowym, a wiêc równie¿ w roku 2004 i w nastêpnych latach. Tymczasem, choæ od og³oszenia wyroku (4 marca 2004 r.) do koñca stycznia
2005 r. up³ynê³o ju¿ niemal 11 miesiêcy, ustawodawca nie wprowadzi³
¿adnych przepisów mog¹cych stanowiæ podstawê prawn¹ przeprowadzania naboru na aplikacje adwokack¹ i radcowsk¹. Wed³ug informacji uzyskanych przez Biuro TK w Naczelnej Radzie Adwokackiej i Krajowej
Radzie Radców Prawnych, do koñca 2004 r. nabór na aplikacjê adwokack¹ przeprowadzi³o 9 okrêgowych rad adwokackich, a na aplikacjê radcowsk¹ 18 okrêgowych izb radców prawnych na tej podstawie, ¿e postêpowania konkursowe w tych radach i izbach rozpoczê³y siê przed og³oszeniem
wyroku TK. W 2005 r. nabór mo¿e zostaæ wstrzymany, a studenci koñcz¹cy studia prawnicze i absolwenci prawa mog¹ pozostawaæ w niepewnoci,
czy i kiedy zostanie on wznowiony.
Pierwszy poselski projekt ustawy nowelizuj¹cej, który przewiduje
wprowadzenie nowych zasad organizacji konkursów na aplikacje i prze6
Informacja o wynikach kontroli zarz¹dzania maj¹tkiem by³ego Funduszu Wczasów
Pracowniczych i jego prywatyzacji (dokument NIK nr 171/2004/S04001/KGP).
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prowadzania egzaminów zawodowych oraz zawiera uregulowania zwiêkszaj¹ce dostêpnoæ do zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza,
zosta³ z³o¿ony w Sejmie 7 marca 2004 r.7, a zatem niezw³ocznie po og³oszeniu wyroku TK. Kolejne poselskie projekty ustaw w tej samej materii
zosta³y z³o¿one w Sejmie 22 wrzenia 2004 r.8, jednak 5 listopada tego¿
roku zosta³y wycofane.
Innym przyk³adem orzeczenia TK niewykonanego przez prawodawcê
jest wyrok z 18 grudnia 2002 r., K 43/01, w którego sentencji Trybuna³
orzek³ o zgodnoci z Konstytucj¹ art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.
o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw9 (zwanego lex
203) pod warunkiem takiego rozumienia tego przepisu, i¿ tworzy on wspó³odpowiedzialnoæ systemu finansów publicznych za jego wykonanie.
W uzasadnieniu podkrelono, ¿e konieczna jest interwencja ustawodawcza
mimo stwierdzenia zgodnoci z Konstytucj¹ poddanego kontroli przepisu.
Nie zosta³o bowiem stworzone instrumentarium zapewniaj¹ce stosowny przyp³yw rodków do podmiotów, na które na³o¿ony zosta³ obowi¹zek wykonywania ustawy, tymczasem powinien istnieæ mechanizm takiej redystrybucji
zwiêkszonych rodków na opiekê zdrowotn¹, który pozwoli na zapobie¿enie pogorszeniu warunków funkcjonowania placówki z powodu wype³niania przez ni¹ ustawowego obowi¹zku podniesienia wynagrodzeñ pracowniczych.
Mimo tych wyranych wskazówek, zamieszczonych w uzasadnieniu
wyroku TK, ustawodawca nie ustanowi³ dotychczas ¿adnych regulacji prawnych, które umo¿liwia³yby choæby czêciowe przeniesienie ciê¿aru zobowi¹zañ samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej z tytu³u
podwy¿szonych wynagrodzeñ pracowników s³u¿by zdrowia na system finansów publicznych. W szczególnoci ustawodawca nie uregulowa³ tej
kwestii w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych10.
Biernoæ ustawodawcy sta³a siê przyczyn¹ pog³êbiaj¹cych siê trudnoci finansowych samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e S¹d Najwy¿szy kilkakrotnie stwierdzi³, ¿e wspomniany
przepis (lex 203) mo¿e stanowiæ podstawê indywidualnych roszczeñ pracowników zatrudnionych w tych zak³adach11 . Ponadto niektóre z nich,
Druk sejmowy nr 1694.
Druki sejmowe nr 3358 i nr 3360.
9
Dz. U. z 1995 r. nr 1, poz. 2 ze zmianami.
10
Dz. U. nr 210, poz. 2135.
7
8
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zmuszone do ponoszenia ciê¿aru wyp³at bez refundacji rodków, zaczê³y
wystêpowaæ na drogê s¹dow¹ przeciwko Skarbowi Pañstwa o zas¹dzenie
tytu³em odszkodowania kwot odpowiadaj¹cych sumie wyp³aconych podwy¿ek. W jednej z takich spraw S¹d Najwy¿szy uwzglêdni³ kasacjê powoda  samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, któremu
s¹dy ni¿szych instancji odmówi³y zas¹dzenia odszkodowania od Skarbu
Pañstwa12 . Nawi¹zuj¹c do wspomnianego wyroku Trybuna³u, S¹d Najwy¿szy podkreli³ koniecznoæ ustanowienia regulacji rangi ustawowej
pozwalaj¹cej samodzielnym publicznym zak³adom opieki zdrowotnej 
w razie wyczerpania siê ich w³asnych rezerw ekonomicznych i organizacyjnych  uzyskaæ rodki na pokrycie zwiêkszonych wydatków na p³ace
bez naruszania iloci i jakoci wiadczeñ leczniczych. Tym samym SN
uzna³, ¿e omawiane zaniechanie ustawodawcy spe³nia podstawow¹ przes³ankê odpowiedzialnoci odszkodowawczej pañstwa, jak¹ jest niezgodne
z prawem dzia³anie organu w³adzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji
i art. 417 kodeksu cywilnego).
Wyrokiem z 11 grudnia 2002 r., SK 27/01 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 53 kodeksu postêpowania cywilnego, który nakazywa³ na³o¿enie kary grzywny na osobê zg³aszaj¹c¹ w z³ej wierze wniosek o wy³¹czenie sêdziego. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e takie unormowanie jest
nadmiernie represyjne. TK nie zakwestionowa³ jednak kompetencji ustawodawcy do takiego ukszta³towania procedury rozpoznawania wniosków
o wy³¹czenie sêdziego, która, respektuj¹c podstawowy cel tej instytucji,
zapewni jednoczenie poszanowanie powagi i dobrego imienia s¹du (wymiaru sprawiedliwoci), jak równie¿ ochronê praw innych uczestników
postêpowania. Trybuna³ uzna³ za uzasadnione i po¿¹dane obowi¹zywanie takich rozwi¹zañ procesowych, których celem jest zapobie¿enie nadu¿ywaniu instytucji wy³¹czenia sêdziego.
Utrata mocy obowi¹zuj¹cej art. 53 k.p.c. spowodowa³a lukê w prawie,
uniemo¿liwiaj¹c¹ s¹dom przeciwstawienie siê nadu¿ywaniu tej instytucji.
Sytuacjê tê obrazuje sprawa bêd¹ca t³em jednej z uchwa³ S¹du Najwy¿szego podjetej w 2003 r.13 W sprawie, w której s¹d powszechny przedstawi³ zagadnienie prawne, jedna ze stron procesu, natychmiast po oddaleniu
jej wniosku o wy³¹czenie sêdziów opartego na podstawach nieprzewidzianych w ustawie, ponownie z³o¿y³a wniosek oparty na tych samych podsta11
Tak SN najpierw w uchwale z 10 stycznia 2002 r., III ZP 32/01, OSNP 2002, nr 10,
poz. 229, a nastêpnie m.in. w postanowieniu z 24 wrzenia 2003 r., III PZP 9/03, Wokanda 2002, nr 2, s. 28.
12
Wyrok SN z 24 wrzenia 2003 r., I CK 143/03, OSNC 2004, nr 11, poz. 179.
13
Uchwa³a SN z 21 sierpnia 2003 r., III CZP 42/03, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 107.
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wach. SN przyj¹³, i¿ nowy wniosek powinien byæ rozpoznany na zasadach
ogólnych, ale jednoczenie zauwa¿y³, ¿e po derogacji art. 53 k.p.c. dokonanej moc¹ wyroku TK konieczna jest bezzw³oczna interwencja ustawodawcy, który powinien znaleæ remedium na skuteczne próby hamowania
procesu s¹dowego przez nadu¿ywanie wniosków o wy³¹czenie sêdziego.
Zmiana stanu normatywnego nast¹pi³a dopiero w wyniku nowelizacji
kodeksu postêpowania cywilnego z 2 lipca 2004 r.14 , która w omawianym
zakresie wesz³a w ¿ycie 5 lutego 2005 r. Ustawodawca zrezygnowa³ przy
tym z mo¿liwoci (dopuszczonej przez TK) ustanowienia sankcji porz¹dkowej jako rodka ograniczaj¹cego nadu¿ycie prawa wy³¹czenia sêdziego, a zamiast niej wprowadzi³ mo¿liwoæ odrzucenia wniosku oczywicie bezzasadnego, jak równie¿ ponownego wniosku opartego na tych
samych okolicznociach.
Wyrokiem z 27 maja 2002 r., K 20/01 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych15, który nakazywa³ przedstawienie przy zameldowaniu na pobyt sta³y lub czasowy trwaj¹cy ponad dwa miesi¹ce
potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu. Niekonstytucyjny
przepis utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem og³oszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. 19 czerwca 2002 r. Do 1 maja 2004 r., a wiêc przez niemal
dwa lata, niekonstytucyjne uregulowanie nie zasta³o zast¹pione nowym.
Co wiêcej, w tym czasie obowi¹zek przedstawienia przy zameldowaniu
potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym mia³o nast¹piæ zameldowanie, w dalszym ci¹gu by³ egzekwowany, poniewa¿ znajdowa³ on wyraz równie¿ w (niepoddanym kontroli TK) art. 29 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. oraz w § 7 ust. 1 pkt 15 i § 12 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowi¹zku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludnoci16 .
Przepisy rozporz¹dzenia utraci³y moc obowi¹zuj¹c¹ dopiero 1 stycznia
2003 r., na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw17. Przepisy art. 9 i art. 29 ust. 1 zosta³y natomiast znowelizowane dopiero z dniem 1 maja 2004 r., na mocy ustawy nowelizuj¹cej z 16 kwietnia 2004 r.18 Skutkiem biernoci ustawodawcy w wykonaniu wyroku TK
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 172, poz. 1804).
15
Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960 ze zmianami.
16
Dz. U. nr 32, poz. 176 ze zmianami.
17
Dz. U. nr 43, poz. 476.
18
Dz. U. nr 93, poz. 887.
14
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by³y w¹tpliwoci co do dopuszczalnoci zmiany praktyki administracyjnej
ukszta³towanej do czasu wejcia w ¿ycie tego wyroku. Niektóre gminy
w tym okresie w dalszym ci¹gu odmawia³y zameldowania bez potwierdzenia prawa do przebywania w lokalu.
Czêste s¹ przypadki ignorowania przez ustawodawcê sugestii kierowanych pod jego adresem w uzasadnieniach wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. Na przyk³ad w uzasadnieniu wyroku z 14 czerwca 2004 r., P 17/03
Trybuna³ zasugerowa³, aby przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych19 ustawodawca zaj¹³ siê odes³aniem zamieszczonym w jej art. 32
ust. 4, wobec uchylenia w ca³oci art. 32 ust. 4a (na mocy omawianego
wyroku) jest to bowiem obecnie odes³anie w pró¿niê. Od tego czasu
uchwalone zosta³y trzy ustawy nowelizuj¹ce przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych20, jednak w ¿adnej
z nich ustawodawca nie dokona³ niezbêdnej zmiany w art. 32 ust. 4 tej
ustawy.
3. ZNACZENIE ODROCZENIA TERMINU WEJCIA
WYROKU W ¯YCIE
Konstytucja w art. 190 ust. 3 przyznaje Trybuna³owi Konstytucyjnemu kompetencjê do odroczenia terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnej regulacji prawnej. Trybuna³ korzysta z tej kompetencji wtedy, gdy natychmiastowa utrata mocy obowi¹zuj¹cej stwarza³aby stan jeszcze
bardziej niekonstytucyjny ni¿ utrzymanie zakwestionowanego przepisu
w mocy do czasu zast¹pienia go unormowaniem zgodnym z Konstytucj¹.
Aby jednak instytucja uregulowana w art. 190 ust. 3 Konstytucji spe³nia³a
swój cel, niezbêdna jest, w ka¿dym przypadku odroczenia, reakcja prawodawcy, zastêpuj¹ca niekonstytucyjny przepis nowym, zanim ten pierwszy
utraci moc obowi¹zuj¹c¹. Termin odroczenia ustalony w sentencji wyroku
stanowi zatem dla prawodawcy maksymaln¹ granicê czasow¹ wprowadzenia w ¿ycie nowej regulacji. Jak podkreli³ TK w uzasadnieniu wyroku
z 12 stycznia 2000 r., P 11/98, bezskuteczny up³yw tego terminu powoduje
 w nastêpstwie braku jakiejkolwiek regulacji prawnej zastêpuj¹cej regulacjê, która utraci³a moc obowi¹zuj¹c¹  powstanie stanu sprzecznego
z Konstytucj¹ i stanowi naruszenie konstytucyjnych obowi¹zków organów
Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zmianami.
Dz. U. z 2004 r. nr 191, poz. 1954; Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135; Dz. U. z 2004 r.
nr 236, poz. 2355.
19
20
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odpowiedzialnych za stanowienie prawa. Mo¿na wskazaæ wiele przypadków tego rodzaju pasywnoci ustawodawcy.
Na przyk³ad wyrokiem z 12 czerwca 2002 r., P 13/01 Trybuna³ orzek³
o niekonstytucyjnoci art. 47931 k.p.c. ze wzglêdu na to, ¿e ustalaj¹c katalog rozstrzygniêæ zawieraj¹cych zarówno cechy postêpowania pierwszoinstancyjnego, jak i odwo³awczego, przepis ten uniemo¿liwia w³aciw¹
kontrolê instancyjn¹, pozbawiaj¹c stronê apelacyjnego rodka odwo³awczego od orzeczenia S¹du Antymonopolowego wydanego w pierwszej instancji. W uzasadnieniu podkrelono, ¿e dotychczasowe ukszta³towanie
postêpowania w sprawach o ochronê konkurencji i konsumentów budzi
wiele w¹tpliwoci zarówno co do celowoci takiego szczególnego trybu,
jak i poszczególnych regu³, a przyjêta przez ustawodawcê konstrukcja jurydyczna jest wadliwa i wymaga interwencji legislacyjnej. Trybuna³ wskaza³
na koniecznoæ stworzenia jasnego i precyzyjnego mechanizmu s¹dowego postêpowania odwo³awczego od orzeczeñ wydanych przez S¹d Antymonopolowy.
TK okreli³ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej art. 47931 k.p.c. na 30 listopada 2003 r., a tym samym wyznaczy³ ustawodawcy nieprzekraczalny
termin znowelizowania tego i innych przepisów reguluj¹cych postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ wydanych w pierwszej instancji przez S¹d
Antymonopolowy. Z jego up³ywem niekonstytucyjny przepis utraci³ moc
obowi¹zuj¹c¹. Ustawodawca nie dokona³ jednak zmian wskazanych w wyroku TK, mimo ¿e w tym czasie dokona³ innej zmiany tego przepisu (zastêpuj¹c nazwê S¹d Antymonopolowy nazw¹ S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów)21.
Wyrok TK w omawianym zakresie zosta³ wykonany przez ustawodawcê dopiero 19 sierpnia 2004 r., kiedy wesz³a w ¿ycie zmiana art. 47931
kodeksu22.
W punkcie 2 tego samego wyroku Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 47934 k.p.c. w zakresie, w jakim wy³¹cza mo¿liwoæ ¿¹dania
zwrotu kosztów postêpowania przez stronê wygrywaj¹c¹ postêpowanie
przed S¹dem Antymonopolowym. Przepis ten w powy¿szym zakresie utraci³
moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem jego og³oszenia, tj. 25 czerwca 2002 r. W rezultacie zaczêto stosowaæ ogólne zasady zwrotu kosztów procesu, ustawodawca nie uregulowa³ bowiem tej kwestii w sposób szczególny, uwzglêdnia21
Zmiana ta dokonana zosta³a przez ustawê z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 129, poz. 1102), która wesz³a
w ¿ycie 15 grudnia 2002 r.
22
Dokonana ustaw¹ z 2 lipca 2004 r.; zob. przypis 14.

58

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2004 r.

j¹cy specyfikê postêpowania przez S¹dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej: Antymonopolowym).
Tymczasem TK w uzasadnieniu omawianego wyroku oceni³ negatywnie stosowanie w takim postêpowaniu ogólnych zasad zwrotu kosztów procesu, o czym wiadcz¹ tak¿e uwagi zamieszczone w uzasadnieniu wyroku
z 2 lipca 2003 r., K 25/01, orzekaj¹cym o niekonstytucyjnoci art. 47954,
art. 47965 i art. 47976 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduj¹ obowi¹zku
zwrotu kosztów postêpowania. Trybuna³ ustali³ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej tych przepisów na dzieñ 30 czerwca 2004 r. Uzasadniaj¹c utrzymanie niekonstytucyjnych przepisów w mocy przez 12 miesiêcy, TK wskaza³, ¿e natychmiastowa utrata ich mocy obowi¹zuj¹cej spowodowa³aby, i¿
w postêpowaniach s¹dowych tocz¹cych siê w wyniku odwo³añ od decyzji
prezesów: Urzêdu Regulacji Energetyki, Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Urzêdu Transportu Kolejowego zaczê³yby automatycznie
obowi¹zywaæ regu³y zwrotu kosztów z cywilnego postêpowania procesowego (art. 98 i nast. k.p.c.). Tymczasem w tym przypadku chodzi nie o klasyczne postêpowanie cywilne (procesowe), lecz o specjalne postêpowania
s¹dowe, a wobec tego procedura s¹dowa musi byæ w odpowiedni sposób
zwi¹zana z procedur¹ uprzednio zastosowan¹ w tej samej sprawie przez
organ administracji publicznej. Dlatego nie powinny byæ mechanicznie
przyjête zasady okrelone w art. 98 i nast. k.p.c., lecz powinna zostaæ opracowana odrêbna regulacja. W³anie w celu umo¿liwienia ustawodawcy
stworzenia regulacji uwzglêdniaj¹cej wskazane uwarunkowania Trybuna³
zdecydowa³ siê odroczyæ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanych przepisów do 30 czerwca 2004 r.
Ustawodawca nie zdo³a³ jednak wykorzystaæ tego stosunkowo d³ugiego, 12-miesiêcznego, terminu do przygotowania odpowiedniej nowelizacji kodeksu. Przepisy art. 47954, 47965 i 47976 k.p.c. w zakresie, w jakim
nie przewidywa³y obowi¹zku zwrotu kosztów postêpowania, utraci³y moc
obowi¹zuj¹c¹ 30 czerwca 2004 r. Wkrótce potem, 19 sierpnia 2004 r., zosta³y one uchylone w pozosta³ym zakresie (zreszt¹ nieobjêtym omawianym wyrokiem TK), na mocy ustawy nowelizuj¹cej z 2 lipca 2004 r.23 Ich
uchyleniu nie towarzyszy³o wprowadzenie nowej regulacji zwrotu kosztów postêpowania przez decyzji prezesów: Urzêdu Regulacji Energetyki,
Urzêdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Urzêdu Transportu Kolejowego. W rezultacie równie¿ w tych postêpowaniach  tak jak wczeniej
w sprawach antymonopolowych  zaczê³y obowi¹zywaæ ogólne zasady
zwrotu kosztów, co jest sprzeczne ze stanowiskiem Trybuna³u wyra¿onym
w wyroku w sprawie o sygnaturze K 25/01.
23

Zob. przypis 14.
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Innym wyrokiem TK, który nie zosta³ wykonany przez ustawodawcê
w terminie odroczenia, jest wyrok z 17 lipca 2003 r., K 35/01, orzekaj¹cy
o niekonstytucyjnoci art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej24, reguluj¹cego
egzekucjê czynszu i op³at zwi¹zanych z zajmowaniem kwater i mieszkañ
przez ¿o³nierzy zawodowych. Uzasadniaj¹c odroczenie terminu utraty mocy
obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego przepisu do 31 grudnia 2003 r., Trybuna³ podkreli³, ¿e okres odroczenia powinien byæ przez ustawodawcê wykorzystany do nadania zakwestionowanej regulacji nowego kszta³tu normatywnego. Ustawodawca nie wywi¹za³ siê z tego obowi¹zku w terminie
wyznaczonym w wyroku. Niekonstytucyjny przepis utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ 31 grudnia 2003 r. i przez 6 miesiêcy, tj. do 1 lipca 2004 r., nie by³o
prawnej regulacji procedury ci¹gania nieuiszczonych nale¿noci. Stosowna
nowelizacja ustawy wesz³a w ¿ycie dopiero 1 lipca 2004 r.25
Wyrokiem z 13 lipca 2004 r., P 20/03 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 84d ust. 2-4 ustawy z 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw26, odraczaj¹c utratê
mocy obowi¹zuj¹cej ustêpów 2 i 4 tego artyku³u do 31 marca 2005 r. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e niekonstytucyjne przepisy nie pozwalaj¹ na jednoznaczne ustalenie podmiotu obci¹¿onego obowi¹zkiem zwrotu korzyci
maj¹tkowej uzyskanej przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów
ustawy, a tym samym niemo¿liwe jest ustalenie osób fizycznych, od których nale¿a³oby zas¹dziæ ¿¹dane kwoty. Ustawodawca powinien zatem
znowelizowaæ niekonstytucyjne przepisy przez dookrelenie uregulowanego w nich mechanizmu orzekania o przepadku, w szczególnoci za
wskazaæ, kto ponosi odpowiedzialnoæ za naruszenia regu³ finansowania
w toku kampanii wyborczej i  w konsekwencji  kogo obci¹¿a przepadek
korzyci. Jednoczenie TK podkreli³, ¿e u podstaw orzeczenia niezgodnoci z Konstytucj¹ nie le¿y d¹¿enie do wyeliminowania instytucji przepadku korzyci, lecz takie wzbogacenie przepisów uznanych za niekonstytucyjne, aby tworzy³y one klarowny mechanizm orzekania o przepadku.
Do koñca stycznia 2005 r. w Sejmie nie rozpoczêto prac zmierzaj¹cych do wykonania powy¿szego wyroku TK, co rodzi niebezpieczeñstwo
powstania sytuacji, której Trybuna³ Konstytucyjny chcia³ w³anie unikn¹æ: uchylenia dotychczasowej regulacji przepadku korzyci bez zast¹pienia jej nowym unormowaniem.
Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 368 ze zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 116, poz. 1203).
26
Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zmianami.
24
25
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Wyrokiem z 29 czerwca 2004 r., P 20/02 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci dwóch przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo
przewozowe27 w zakresie, w jakim przewiduj¹ pobieranie jednakowej op³aty dodatkowej za przejazd bez dokumentu potwierdzaj¹cego istniej¹ce
uprawnienie do ulgi, jak i za przejazd za op³at¹ ulgow¹ mimo braku
uprawnienia do ulgi albo w ogóle bez biletu. TK orzek³ tak¿e o niekonstytucyjnoci rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania op³at dodatkowych
z tytu³u przewozu osób oraz zabieranych ze sob¹ do rodka transportowego zwierz¹t i rzeczy28. Trybuna³ odroczy³ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnych przepisów do 31 stycznia 2005 r. Rz¹dowy projekt
ustawy o zmianie prawa przewozowego wp³yn¹³ do Sejmu 3 grudnia
2004 r.29 i by³ rozpatrywany w trybie pilnym; prace nad nim ukoñczono
w ci¹gu dwóch tygodni, uchwaleniem ustawy nowelizuj¹cej 16 grudnia
2004 r.30 Przyk³ad ten potwierdza, ¿e jest mo¿liwe sprawne przeprowadzenie zmian regulacji prawnej zakwestionowanej przez TK w terminie
wynikaj¹cym z jego wyroku, je¿eli ustawodawca nadaje im odpowiedni
priorytet.
Na marginesie powy¿szej sprawy nale¿y zaznaczyæ, ¿e termin wynikaj¹cy z wyroku TK powinien byæ traktowany przez ustawodawcê jako
maksymalny (nieprzekraczalny) termin wprowadzenia w ¿ycie nowej regulacji. Wskazane jest przy tym, aby ustawodawca eliminowa³ niekonstytucyjn¹ regulacjê prawn¹ tak szybko, jak to jest mo¿liwe, i nie utrzymywa³
stanu swoistej patologii normatywnej do koñca tego terminu. Wspomniana nowelizacja prawa przewozowego stanowi, niestety, przyk³ad nieskorzystania przez ustawodawcê z mo¿liwoci wczeniejszego doprowadzenia do stanu zgodnego z Konstytucj¹. Mimo ¿e ustawa nowelizuj¹ca zosta³a
uchwalona 16 grudnia 2004 r. i og³oszona w Dzienniku Ustaw 29 grudnia
2004 r., to jednak, zgodnie z jej art. 3, wesz³a w ¿ycie dopiero 31 stycznia 2005 r., czyli z koñcem maksymalnego terminu, wynikaj¹cego z wyroku TK.

Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zmianami.
Dz. U. nr 38, poz. 376.
29
Druk sejmowy nr 3546.
30
Og³oszonej w Dz. U. nr 281, poz. 2780.
27
28
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4. NIEBEZPIECZEÑSTWO STANU NIEPEWNOCI PRAWA
W RAZIE BRAKU REAKCJI PRAWODAWCY NA WYROK O CZÊCIOWEJ NIEKONSTYTUCYJNOCI
PRZEPISU
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego orzekaj¹cy o niezgodnoci z Konstytucj¹ przepisu prawnego, ale tylko w okrelonym zakresie jego stosowania, nie powoduje zmiany tekstu przepisu, choæ oznacza zmianê jego
treci normatywnej. Dla obywateli i organów stosuj¹cych prawo taka rozbie¿noæ miêdzy brzmieniem przepisu a jego normatywn¹ treci¹ oznacza
najczêciej stan niepewnoci co do rzeczywistej treci prawa31. W imiê zasad
pewnoci prawa i okrelonoci przepisów prawnych, które stanowi¹ implikacjê zasady pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji), niezbêdna jest
w takim wypadku koryguj¹ca interwencja ustawodawcy, zmierzaj¹ca do
usuniêcia powsta³ej rozbie¿noci miêdzy brzmieniem przepisu nadanym
przez ustawodawcê a modyfikacj¹ tej treci w wyniku wyroku TK.
Potrzeba takiej interwencji ustawodawcy widoczna jest na przyk³ad
w nastêpstwie wyroku z 23 wrzenia 2003 r., K 20/02, orzekaj¹cego o niekonstytucyjnoci art. 160 § 1 kodeksu postêpowania administracyjnego
i art. 260 § 1 ordynacji podatkowej w czêci ograniczaj¹cej odszkodowanie za niezgodne z prawem dzia³anie organu w³adzy publicznej do szkody
rzeczywistej (damnum emergens). O ile art. 160 § 1 kodeksu zosta³ uchylony przez ustawê z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw32, o tyle art. 260 § 1 ordynacji podatkowej
w dalszym ci¹gu pozosta³ w niezmienionym brzmieniu, tj. ze sformu³owaniem o odszkodowaniu ograniczonym do rzeczywistej szkody.
Szczególne trudnoci w ustaleniu treci stanu prawnego zmienionego
wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego powstaj¹ wówczas, gdy ustawodawca wykazuje bezczynnoæ wobec orzeczenia o niekonstytucyjnoci
badanej regulacji z uwagi na jej niepe³ny charakter (brak niezbêdnego
unormowania w pewnym zakresie). W orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego konsekwentnie formu³owana jest teza, i¿ Trybuna³ nie ma kompetencji do orzekania o zaniechaniach ustawodawcy, polegaj¹cych na niewydaniu
aktu ustawodawczego, choæby obowi¹zek jego wydania wynika³ z norm
konstytucyjnych. W przypadku natomiast aktu ustawodawczego wydaneStan niepewnoci jest jeszcze potêgowany przez niektórych wydawców elektronicznych i ksi¹¿kowych zbiorów przepisów prawnych, którzy wyroki TK o takiej treci
traktuj¹ na równi z orzeczeniami s¹dów interpretuj¹cymi dany przepis, nie za tak, jak tego
wymaga moc powszechnie obowi¹zuj¹ca wyroku Trybuna³u  jako zmianê w stanie normatywnym, równ¹ zmianom dokonywanym przez prawodawcê.
31
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go i obowi¹zuj¹cego Trybuna³ ma kompetencjê do oceny jego konstytucyjnoci równie¿ z tego punktu widzenia, czy w jego przepisach nie brakuje unormowañ, bez których, ze wzglêdu na chartakter objêtej aktem regulacji, mo¿e on budziæ w¹tpliwoci natury konstytucyjnej. Zarzut
niekonstytucyjnoci mo¿e wiêc dotyczyæ zarówno tego, co ustawodawca
w danym akcie unormowa³, jak i tego, co w akcie tym pomin¹³, choæ postêpuj¹c zgodnie z Konstytucj¹ powinien by³ unormowaæ.
Wyrokiem z 18 maja 2004 r., SK 38/03 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 101 § 2 kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia
w zakresie, w jakim pozbawia pokrzywdzonego prawa do udzia³u w postêpowaniu w przedmiocie uchylenia mandatu. Trybuna³ odroczy³ wejcie
w ¿ycie wyroku do 1 stycznia 2005 r. W uzasadnieniu podkrelono, ¿e
w razie niepodjêcia przez ustawodawcê w zakrelonym terminie stosownych dzia³añ ustawodawczych, stan normatywny w zakresie uregulowanym w sentencji wyroku ulega zmianie, wyrok TK podlega bowiem wykonaniu nawet w sytuacji zaniechania legislacyjnego. Tak te¿ siê sta³o, gdy¿
ustawodawca w terminie wyznaczonym przez Trybuna³ nie zmieni³ art. 101
§ 2 kodeksu. Z merytorycznego punktu widzenia cel kontroli norm mo¿na
uznaæ za osi¹gniêty, ale na skutek biernoci ustawodawcy zachwiana zosta³a pewnoæ co do treci obowi¹zuj¹cego prawa.
Wyrokiem z 11 czerwca 2002 r., SK 5/02 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 40 ust. 3b ustawy z 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi33 w zakresie, w jakim nie
gwarantuje osobie zatrzymanej w izbie wytrzewieñ prawa do udzia³u w posiedzeniu s¹du, na którym rozpatrywane jest za¿alenie w sprawie zasadnoci i legalnoci doprowadzenia do izby, jak równie¿ decyzji o zatrzymaniu oraz prawid³owoci jego wykonania. Mimo up³ywu prawie dwóch lat
przepis ten nie zosta³ znowelizowany. Projekt odpowiedniej ustawy nowelizuj¹cej zosta³ z³o¿ony w Sejmie 17 listopada 2004 r.34
Wyrokiem z 16 marca 2004 r., K 22/03 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 235 w zwi¹zku z art. 231 § 1 zdaniem 2 i w zwi¹zku z art. 465
§ 2 kodeksu postêpowania cywilnego oraz w zwi¹zku z dekretem z dnia
18 wrzenia 1954 r. o likwidacji nie podjêtych depozytów i nie odebranych rzeczy35, a tak¿e rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca
1971 r. w sprawie orzekania o przejciu depozytów na w³asnoæ Skarbu
Pañstwa36  w zakresie, w jakim ustawodawca nie przewidzia³ s¹dowej
Dz. U. nr 162, poz. 1692.
Dz. U. nr 35, poz. 230.
34
Druk sejmowy nr 3480.
35
Dz. U. nr 41, poz. 184 ze zmianami.
36
Dz. U. nr 7, poz. 78 ze zmianami.
32
33
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kontroli postanowienia prokuratora o przejciu depozytu na rzecz Skarbu
Pañstwa. Ustawodawca dotychczas nie wprowadzi³ regulacji prawnej przyznaj¹cej s¹dowi prawo do kontroli takiego postanowienia prokuratora.
Tymczasem w uzasadnieniu wyroku wyranie stwierdzono, ¿e luka prawna, która powsta³a w nastêpstwie orzeczenia o niekonstytucyjnoci powy¿szych przepisów, uniemo¿liwia definitywne orzekanie o losie depozytów.
Wyrokiem z 5 marca 2003 r., K 7/01 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci 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 publiczne37 w zakresie, w jakim nie przewiduj¹ publikacji zawartych w owiadczeniu lustracyjnym
danych dotycz¹cych funkcji i czasu pe³nienia funkcji w organach bezpieczeñstwa pañstwa. Ustawodawca dotychczas nie znowelizowa³ tych przepisów. Nie ma wprawdzie sygna³ów o nierespektowaniu wyroku TK praktyce, jednak utrzymywanie niezmienionego brzmienia ustawy nie sprzyja
poczuciu pewnoci prawa.
Szczególne znaczenie dla pewnoci prawa ma interwencja ustawodawcy
wówczas, gdy Trybuna³ Konstytucyjny wydaje wyrok o zakresowej niekonstytucyjnoci przepisu w celu wyeliminowania z obrotu prawnego normy, któr¹ z badanego przepisu wywodzi orzecznictwo s¹dowe na skutek
przyjmowania wyk³adni niezgodnej z Konstytucj¹. W tym miejscu nale¿y
przypomnieæ, ¿e do kompetencji Trybuna³u nie nale¿y ocena poprawnoci
wyk³adni przepisów prawnych przyjêtej w orzecznictwie s¹dowym. Przed
wydaniem orzeczenia co do zgodnoci przepisu z Konstytucj¹ TK musi
jednak ustaliæ jego treæ; czyni¹c to Trybuna³ opiera siê na wyk³adni utrwalonej w orzecznictwie s¹dowym, nie przes¹dzaj¹c, ¿e wyk³adnia ta jest
poprawna. Na gruncie kompetencji TK, które ograniczone s¹ do badania
norm prawnych i nie obejmuj¹ sfery stosowania prawa, praktyka ta jest
niezbêdna dla zapewnienia efektywnej ochrony konstytucyjnoci (por.
uwagi w czêci I.3 Informacji).
Dobr¹ ilustracj¹ tego problemu s¹ wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego
dotycz¹ce wprowadzenia do kodeksu postêpowania cywilnego, przez ustawê nowelizuj¹c¹ z 24 maja 2000 r.38, instytucji wstêpnej selekcji skarg
kasacyjnych (tzw. przeds¹du), umo¿liwiaj¹cej S¹dowi Najwy¿szemu odmowê przyjmowania do rozpoznania kasacji w sprawach cywilnych niemaj¹cych zasadniczego znaczenia. W orzecznictwie SN przyjêto wyk³adDz. U. z 1999 r. nr 42, poz. 428 ze zmianami.
Ustawa 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).
37
38
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niê powy¿szego przepisu, wed³ug której przeds¹d obejmuje równie¿
kasacje wniesione przed dniem wejcia w ¿ycie nowelizacji z 24 maja
2000 r.39
Wyrokiem z 28 stycznia 2003 r., SK 37/01 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci tej nowelizacji w zakresie, w jakim nie pozwala³a (wed³ug
SN) na przyjêcie do rozpoznania, wed³ug regu³ dotychczasowych kasacji
z³o¿onych przed 1 lipca 2000 r. od wyroków S¹du Antymonopolowego.
W wyroku z 9 czerwca 2003 r., SK 12/03 Trybuna³ odniós³ tê ocenê do kasacji z³o¿onych przed 1 lipca 2000 r. tak¿e w innych sprawach cywilnych.
Wobec braku interwencji ustawodawcy wyroki TK nie spowodowa³y
jednak zmiany stanowiska S¹du Najwy¿szego w sprawach, których dotyczy³y, to znaczy w sprawach, w których SN wczeniej prawomocnie odmówi³ przyjêcia do rozpoznania kasacji wniesionych przed 1 lipca 2000 r.,
je¿eli nie odpowiada³y nowym kryteriom przeds¹du. Na kanwie tych
spraw powsta³ zreszt¹ kolejny problem konstytucyjny  dotycz¹cy mo¿liwoci wznowienia postêpowania s¹dowego zakoñczonego postanowieniem
o charakterze proceduralnym (wydane przez TK w tej sprawie w 2004 r.
dwa wyroki i postanowienie sygnalizacyjne zosta³y omówione w czêci
I.3 Informacji).
Wyrokiem z 20 lipca 2004 r., SK 19/02 Trybuna³ orzek³ o niezgodnoci
art. 48 § 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 k.p.c. w zakresie, w jakim regulacja ta ogranicza wy³¹czenie sêdziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu bra³ udzia³ w instancji bezporednio ni¿szej. Jak wspomniano w czêci I.3 Informacji, równie¿ to
orzeczenie zosta³o niejako sprowokowane przez utrwalenie siê niekonstytucyjnej wyk³adni w orzecznictwie s¹dowym. Mimo szerokiej nowelizacji
kodeksu dokonanej ustaw¹ z 22 grudnia 2004 r.40 ustawodawca nie zmieni³ brzmienia powy¿szych przepisów.
5. ZAKAZ PRZYWRACANIA PRZEZ PRAWODAWCÊ
NIEKONSTYTUCYJNYCH REGULACJI PRAWNYCH
Konsekwencj¹ orzeczenia Trybuna³u o niekonstytucyjnoci przepisu
jest  obok skutku w postaci wyeliminowania tego przepisu z systemu prawa
obowi¹zuj¹cego  adresowany do prawodawcy zakaz ponownego wydania przepisu o identycznej treci. Zakaz ten trwa tak d³ugo, jak d³ugo nie
39
Tak w uchwale SN (w sk³adzie 7 sêdziów) z 17 stycznia 2001 r., III CZP 49/00,
OSNC 2001 r. nr 4, poz. 53.
40
Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. nr 13, poz. 98).
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ulegnie zmianie regulacja konstytucyjna, która stanowi³a wzorzec kontroli
przepisu, chyba ¿e od chwili wydania wyroku TK kontekst regulacji uznanej za niekonstytucyjn¹ uleg³ takiej zmianie, ¿e dawne przyczyny niekonstytucyjnoci s¹ nieaktualne.
Ustawodawca uchybi³ powy¿szemu zakazowi w przypadku wyroku
z 21 kwietnia 2004 r., K 33/03, orzekaj¹cego o niezgodnoci z Konstytucj¹ kilku przepisów ustawy z dnia 2 padziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek³ych i biopaliwach ciek³ych41. Na podstawie tego wyroku utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ w szczególnoci art. 17 ust. 1
pkt 3 ustawy, ustanawiaj¹cy karê pieniê¿n¹ dla producenta, który nie wprowadzi³ do obrotu biokomponentów albo wprowadzi³ je w iloci mniejszej
ni¿ okrelona na podstawie art. 12 ust. 6. Tymczasem 21 sierpnia 2004 r.
uznane za niekonstytucyjne brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy
zosta³o jednak przywrócone przez ustawodawcê na mocy art. 62 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej42.
Prezes Trybuna³u Konstytucyjnego w pimie do Marsza³ka Sejmu
z 14 wrzenia 2004 r. przedstawi³ uwagi w kwestii powy¿szej nowelizacji. W swej odpowiedzi (pismo z 23 wrzenia 2004 r.) Marsza³ek Sejmu
przyzna³, i¿ w ustawie nowelizuj¹cej znalaz³ siê b³¹d legislacyjny, wyrazi³
jednak przekonanie, ¿e nowelizacja nie podwa¿a zasadniczej treci wyroku TK oraz nie powinna mieæ wp³ywu na interpretacjê i stosowanie innych przepisów znowelizowanej ustawy. Projekt odpowiedniej ustawy
zmieniaj¹cej wp³yn¹³ do Sejmu dopiero 2 grudnia 2004 r. 43 i prace nad
nim nie zosta³y jeszcze zakoñczone.
Mo¿liwa jest hipotetyczna sytuacja, w której ustanowienie unormowania o treci uznanej wczeniej przez Trybuna³ za niezgodn¹ z Konstytucj¹ nie budzi istotnych zastrze¿eñ konstytucyjnych, poniewa¿ nastêpuje
w zasadniczo zmienionym kontekcie, tak i¿ nieaktualne s¹ dawne przyczyny niekonstytucyjnoci. W takim wypadku prawodawca powinien jednak zachowaæ szczególn¹ starannoæ, wyranie i szczegó³owo uzasadniaj¹c, ¿e nast¹pi³a taka w³anie zmiana kontekstu.
Tego rodzaju starannoæ by³aby niew¹tpliwie wskazana w sprawie,
której dotyczy³ wyrok z 10 padziernika 2000 r., P 8/99, w którym Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci kilku przepisów ustawy z 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych44 w zakresie,
Dz. U. nr 199, poz. 1934.
Dz. U. nr 173, poz. 1808.
43
Druk sejmowy nr 3602.
44
Dz. U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 ze zmianami.
41
42
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w jakim nak³ada³y na prywatnego w³aciciela wynajmuj¹cego lokal mieszkalny podlegaj¹cy przepisom o czynszu regulowanym obowi¹zki, których
wykonanie wymaga³o nak³adów przewy¿szaj¹cych dochody uzyskiwane
z czynszu, bez mo¿liwoci uzyskania pomocy finansowej ze strony w³adz
publicznych. Tak samo jak w sprawie o sygnaturze P 11/98 (omówionej
ni¿ej), równie¿ w tej sprawie Trybuna³ odroczy³ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej zakwestionowanej regulacji do 11 lipca 2001 r., aby stworzyæ
ustawodawcy mo¿liwoæ wprowadzenia do porz¹dku prawnego nowego
zgodnego z Konstytucj¹ unormowania.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego45 w wersji pierwotnej abstrahowa³a od problemu wskazanego w cytowanym wy¿ej wyroku TK
w sprawie o sygnaturze P 8/99. Od 1 stycznia 2001 r. obowi¹zuje natomiast nowy art. 6a tej ustawy, dodany przez ustawê nowelizuj¹c¹ z 17 grudnia 2004 r.46 Przepis ten ma treæ identyczn¹ jak art. 9 ww. ustawy z 2 lipca
1994 r., uznany przez TK za niekonstytucyjny (ró¿nice maj¹ charakter czysto redakcyjny). Nowelizacja nast¹pi³a z inicjatywy Rady Ministrów47.
W uzasadnieniu jej projektu wnioskodawca w ogóle nie wspomnia³ o istnieniu powy¿szego wyroku TK, a jedynie podkreli³, ¿e katalog ten [obowi¹zków wynajmuj¹cego] funkcjonowa³ z powodzeniem ju¿ wczeniej.
Kwestia, czy przywrócona w ten sposób regulacja bêdzie zgodna z Konstytucj¹, nie zosta³a zatem dostrze¿ona.
Problem analogiczny do tego, jaki wystêpuje w przypadku ponownego ustanowienia przez ustawodawcê normy uznanej przez TK za niekonstytucyjn¹, pojawia siê wówczas, gdy ustawodawca ca³kowicie usuwa z sytemu prawa unormowanie, o którym wczeniej Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, i¿ nie tylko jest zgodne z Konstytucj¹, ale wrêcz stanowi instrument realizacji pewnych wartoci konstytucyjnych. Uchylenie przepisu
stanowi¹cego instrument realizacji wartoci konstytucyjnych samo przez
siê nie przes¹dza o niekonstytucyjnoci takiej zmiany. Równie¿ w takich
wypadkach wskazana jest jednak szczególna ostro¿noæ i starannoæ prawodawcy.
Jako przyk³ad braku starannoci ustawodawcy w uzasadnieniu konstytucyjnoci tego rodzaju zmiany mo¿na przytoczyæ historiê art. 108a prawa
spó³dzielczego, dodanego w 2001 r., który przyznawa³ cz³onkom spó³dzielni
uprawnionym do wyodrêbnionej czêci jej maj¹tku prawo do za³o¿enia
Dz. U. nr 71, poz. 733.
Dz. U. nr 281, poz. 2783.
47
Pismo Prezesa RM do Marsza³ka Sejmu z 29 grudnia 2003 r., druk sejmowy nr 2382.
45
46
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nowej spó³dzielni, obejmuj¹cej tê czêæ maj¹tku, którego realizacja wi¹za³a siê z podzia³em dotychczasowej spó³dzielni (w intencji ustawodawcy
chodzi³o g³ównie o spó³dzielczoæ mieszkaniow¹)48. W wyroku z 29 maja
2001 r., K 5/01 Trybuna³ stwierdzi³, ¿e prawo to stanowi bezporednio instrument realizacji konstytucyjnej wolnoci zrzeszania siê; skorzystanie
z niego jest kwalifikowan¹ (ze wzglêdu na charakter zbiorowy) form¹
wyst¹pienia ze spó³dzielni. Na prawo czêci cz³onków do wydzielenia
siê i utworzenia nowej spó³dzielni nale¿y patrzeæ przede wszystkim przez
pryzmat wolnoci jednostek; koliduj¹ce z nim interesy spó³dzielni powinny zostaæ uwzglêdnione, ale nie powinny prowadziæ do pozbawienia tego
prawa. Dotyczy to zw³aszcza sytuacji, gdy indywidualne wyst¹pienie ze
spó³dzielni prowadzi³oby do utraty pewnych uprawnieñ, na przyk³ad uprawnienia do zajmowania lokalu na podstawie spó³dzielczego prawa do lokalu.
Tymczasem art. 108a prawa spó³dzielczego zosta³, ju¿ w nastêpnym
roku, uchylony przez ustawê nowelizuj¹c¹ z 19 grudnia 2002 r.49 i nie zosta³ zast¹piony now¹ regulacj¹, która stanowi³aby jego odpowiednik. Uchylenia art. 108a nie przewidywa³ poselski projekt omawianej ustawy nowelizuj¹cej50. Propozycja taka zosta³a zg³oszona, przez jednego z pos³ów,
dopiero podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 21 marca 2002 r. Wnioskodawca w ogóle nie nawi¹za³ do
wyroku TK w zakresie odnosz¹cym siê do omawianej regulacji. Uzasadniaj¹c swoj¹ propozycjê, stwierdzi³ m.in: Brak jest g³êbszego uzasadnienia prawnego, ekonomicznego i spo³ecznego dla dopuszczenia mo¿liwoci podzia³u spó³dzielni na podstawie orzeczenia s¹dowego zastêpuj¹cego
uchwa³ê walnego zgromadzenia cz³onków o podziale spó³dzielni. [ ]
Powrót do tego rozwi¹zania, a wiêc utrzymanie dotychczasowego stanu
prawnego, mo¿e zanarchizowaæ dzia³alnoæ wielu spó³dzielni na skutek
licznych wniosków mniejszych grup o wydzielenie siê ze spó³dzielni i dochodzenia tego prawa na drodze s¹dowej.51
6. PROBLEM POPRAWNOCI WYKONANIA WYROKU
Przypadki ponownego ustanowienia regulacji, która zosta³a wyeliminowana na mocy wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, o czym by³a mowa
wy¿ej, s¹ raczej odosobnione. Czêstszym zjawiskiem jest ustanawianie
Na mocy art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 27). Konstrukcja podzia³u spó³dzielni na ¿¹danie mniejszoci jej cz³onków by³a znana polskiemu prawu spó³dzielczemu tak¿e wczeniej.
49
Dz. U. nr 240, poz. 2058.
50
Druk sejmowy nr 315.
51
Wypowied pos³a Z. Janowskiego, Biuletyn Komisji Infrastruktury nr 433/IV.
48
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w miejsce regulacji zakwestionowanej przez Trybuna³  regulacji nowej,
która nie jest jednak wolna od niektórych wad regulacji poprzedniej. Jako
przyk³ad takiej niekonsekwencji ustawodawcy w realizacji wyroku Trybuna³u mo¿na wskazaæ regulacje dotycz¹ce tzw. mienia zabu¿añskiego.
Wyrokiem z 19 grudnia 2002 r., K 33/02 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci szeregu ograniczeñ mo¿liwoci realizacji przez zabu¿an prawa
zaliczenia wartoci mienia pozostawionego poza obecnymi granicami Polski
przy nabywaniu w³asnoci nieruchomoci lub u¿ytkowania wieczystego
od Skarbu Pañstwa. Odpowiedzi¹ ustawodawcy na wyrok TK by³a w szczególnoci ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu
Pañstwa wartoci nieruchomoci pozostawionych poza obecnymi granicami
pañstwa polskiego52, która wesz³a w ¿ycie 30 stycznia 2004 r. Ustawa ta przyznawa³a zabu¿anom, którzy nie otrzymali dotychczas ¿adnego ekwiwalentu,
prawo do zaliczenia na poczet kupna nieruchomoci Skarbu Pañstwa 15%
wartoci nieruchomoci pozostawionych ale nie wiêcej jednak ni¿ 50 tys. z³.
Powy¿sze unormowanie Trybuna³ uzna³ za niezgodne z Konstytucj¹
w wyroku z 15 grudnia 2004 r., K 2/04 (zob. uwagi w czêci I.5 Informacji). Utraci ono moc obowi¹zuj¹c¹ 30 kwietnia 2005 r. Do 31 stycznia
2005 r. nie wp³yn¹³ do Sejmu ¿aden projekt ustawy o realizacji przez zabu¿an prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoci poza
obecnymi granicami pañstwa polskiego, co uzasadnia obawê, ¿e termin
wyznaczony przez TK mo¿e nie zostaæ dotrzymany.
Brak zgodnej z wymogami konstytucyjnymi regulacji prawnej problemu
kompensacji mienia zabu¿añskiego sta³ siê przyczyn¹ wystêpowania przez
zabu¿an na drogê s¹dow¹ z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko
Skarbowi Pañstwa53, a tak¿e przyczyn¹ wspomnianego w czêci I.5 Informacji wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka z 22 czerwca 2004 r.
Inn¹ dziedzin¹, w której Trybuna³ mia³ mo¿liwoæ oceny regulacji prawnej wydanej w nastêpstwie jego wyroku stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoæ regulacji poprzedniej, by³a problematyka wysokoci czynszu za najem lokali w zasobach prywatnych.
Najpierw ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych54 wprowadzi³a regulacjê, zgodnie z któr¹ do
31 grudnia 2004 r. czynsz przys³uguj¹cy wynajmuj¹cemu bêd¹cemu osoDz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 39.
Por. niepublikowane wyroki: SO w Krakowie z 2 kwietnia 2003 r., I C 725/01;
z 7 kwietnia 2003 r., I C 666/02; z 24 lipca 2003 r., I CO 1615/02; SO w £odzi z 4 lipca 2003 r.,
II C 86/03; SN z 21 listopada 2003 r., I CK 323/02 i z 6 padziernika 2004 r., I CK 447/03.
54
Dz. U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 ze zmianami.
52
53
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b¹ fizyczn¹, je¿eli najem zosta³ nawi¹zany na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego tytu³u prawnego przed
wprowadzeniem w danej miejscowoci publicznej gospodarki lokalami albo
szczególnego trybu najmu lokali, mia³ byæ ustalany zgodnie z przepisami
o czynszu regulowanym, a w konsekwencji nie tylko nie móg³ przekraczaæ 3% wartoci odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym, ale z regu³y by³ jeszcze ni¿szy  ze wzglêdu na powi¹zanie jego wysokoci z wysokoci¹ czynszów za mieszkania komunalne. Zastosowanie takiego
unormowania do prywatnych w³acicieli mieszkañ wzbudzi³o w¹tpliwoci
konstytucyjne, gdy¿  zdaniem S¹du Najwy¿szego, który skierowa³ do TK
pytanie prawne inicjuj¹ce postêpowanie w sprawie P 11/98  zani¿enie
stawek czynszu prowadzi³o do sprzecznego z Konstytucj¹ ograniczenia
prawa w³asnoci. Czynsz z lokali znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych w³asnoæ prywatn¹ pokrywa³ rednio 60% bie¿¹cych kosztów eksploatacji, a pozosta³¹ czêæ kosztów musieli ponosiæ z w³asnych rodków
w³aciciele budynków.
W koñcz¹cym tê sprawê wyroku z 12 stycznia 2000 r., P 11/98 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci art. 56 ust. 2 w zw. z art. 25 i art. 26 ustawy z 2 lipca 1994 r., odraczaj¹c wejcie w ¿ycie tego rozstrzygniêcia do
11 lipca 2001 r. W uzasadnieniu wskazano na sprzecznoæ z konstytucyjn¹ ochron¹ w³asnoci takiego unormowania czynszu, które ustala jego
wysokoæ poni¿ej rzeczywistych kosztów ponoszonych przez w³acicieli
budynków. Sam fakt utrzymywania zani¿onych czynszów nie decydowa³by jeszcze o sprzecznoci z Konstytucj¹, gdyby straty w³acicieli budynków by³y rekompensowane za pomoc¹ innych instrumentów prawnych (np.
tanich kredytów, mo¿liwoci odliczeñ podatkowych). Trybuna³ uzna³, ¿e
ustawodawca wzglêdem najemców mieszkañ poddanych regu³om czynszu regulowanego poczyni³ swego rodzaju zobowi¹zanie, i¿ do 31 grudnia
2004 r. czynsz nie przekroczy 3% wartoci odtworzeniowej lokalu, chyba
¿e rada gminy dokona skrócenia tego terminu. Trybuna³ podkreli³ przy
tym, ¿e zakrelenie maksymalnego terminu obowi¹zywania czynszu regulowanego w zasobach prywatnych wyra¿a zobowi¹zanie ustawodawcy
wobec w³acicieli, i¿ zasady ustalania wysokoci czynszów ulegn¹ zasadniczej zmianie najpóniej z koñcem 2004 r.
Powy¿sze rozstrzygniêcie TK nie po³o¿y³o kresu stanowi niekonstytucyjnoci w omawianej dziedzinie. Ustawa z 2 lipca 1994 r. (w tym regulacja zakwestionowana przez Trybuna³) utraci³a moc obowi¹zuj¹c¹ 10 lipca
2001 r.  zosta³a zast¹piona przez ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
70

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2004 r.

cywilnego55. Ta druga okreli³a w nowy sposób regu³y ustalania czynszów
(oraz podobnych do czynszu op³at za u¿ywanie mieszkañ). Ustawodawca
odst¹pi³ wprawdzie od kategorii czynszu regulowanego, a tym samym od
powi¹zania czynszów w zasobach prywatnych z czynszami w zasobach
komunalnych, jednak¿e w art. 9 ust. 3 tej ustawy podda³ reglamentacji
podwy¿ki czynszu. Dotyczy³a ona wszystkich stosunków najmu mieszkañ
 zarówno powsta³ych w przesz³oci na podstawie decyzji administracyjnych, jak i stosunków umownych, w których stawka pocz¹tkowa czynszu
zosta³a ustalona w drodze negocjacji miêdzy stronami.
Wyrokiem z 2 padziernika 2002 r., K 48/01 Trybuna³ orzek³ o niekonstytucyjnoci powy¿szego przepisu. W uzasadnieniu podkrelono, ¿e nie
tylko zamra¿a on niekorzystn¹ sytuacjê w³acicieli zwi¹zanych dotychczas, czyli pod rz¹dami ustawy z 1994 r., czynszami regulowanymi (uznan¹ przez TK w sprawie o sygnaturze P 11/98 za niezgodn¹ z Konstytucj¹),
ale wrêcz sytuacjê tê pogarsza. Zachowuj¹c bowiem nieracjonalnie niskie
stawki wyjciowe czynszu, ustawodawca dopuci³ tylko cile reglamentowane podwy¿ki w granicach zale¿nych od stopy inflacji. W rezultacie
wielu w³acicieli nie mog³oby dokonaæ podwy¿ki czynszu do poziomu 3%
wartoci odtworzeniowej lokalu nie tylko przed 31 grudnia 2004 r., ale
tak¿e po tej dacie. Z uzasadnienia wyroku wynika jednoznacznie, ¿e w tym
zakresie ustawodawca zignorowa³ wskazania zawarte w wyroku w sprawie o sygnaturze P 11/98, mimo ¿e w tej sprawie Trybuna³ zastosowa³ najd³u¿szy mo¿liwy termin odroczenia wejcia wyroku w ¿ycie.
Aktualnie Trybuna³ Konstytucyjny, na wniosek Prokuratora Generalnego, bada  jeszcze nierozstrzygniête  zarzuty skierowane przeciwko
art. 9 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. w brzmieniu nadanym przez ustawy nowelizuj¹ce z 17 grudnia 2004 r. i 22 grudnia 2004 r.56 (sprawa o sygnaturze K 4/05).
7. REAGOWANIE PRAWODAWCY NA POSTANOWIENIA
SYGNALIZACYJNE TRYBUNA£U
Problem ten mo¿na zilustrowaæ na przyk³adzie czterech postanowieñ
sygnalizacyjnych, jakie Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ w latach 2002-2004.
W postanowieniu z 2 lipca 2002 r., S 1/02, Trybuna³ zasygnalizowa³
Sejmowi i Radzie Ministrów koniecznoæ systemowego unormowania problematyki pomocy materialnej dla studentów kszta³c¹cych siê w ramach
55
56

Zob. przypis 45.
Dz. U. nr 281, poz. 2783 oraz Dz. U. nr 281 poz. 2786.
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wszystkich systemów studiów. Luka prawna stwierdzona przez TK wynika³a z niepe³nego wykonania przez Radê Ministrów delegacji ustawowej
zawartej w art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym57, nakazuj¹cym okreliæ w drodze rozporz¹dzenia warunki,
formy, tryb przyznawania i wyp³acania oraz wysokoæ pomocy dla studentów. TK krytycznie oceni³ fakt, ¿e organ upowa¿niony do wydania takiego rozporz¹dzenia, a wiêc Rada Ministrów, dotychczas nie dostrzeg³
koniecznoci rozci¹gniêcia pomocy materialnej na pozosta³e grupy studentów  kszta³c¹cych siê w systemach innych ni¿ dzienne. Z inicjatyw¹
ustawodawcz¹ w tej sprawie Rada Ministrów wyst¹pi³a dopiero 9 marca
2004 r.58 Wczeniej, 10 padziernika 2002 r., do laski marsza³kowskiej
zosta³ wniesiony projekt poselski ustawy59. Projekty te by³y rozpatrywane
³¹cznie. Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych, ustawy o po¿yczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw60
wesz³a w ¿ycie 17 lipca 2004 r., a zatem po dwóch latach od wydania postanowienia sygnalizacyjnego.
Z pewnym opónieniem zosta³y uwzglêdnione równie¿ dwa postanowienia sygnalizacyjne wydane w latach 2003 i 2004, dotycz¹ce unormowañ w kodeksie postêpowania cywilnego. W postanowieniu z 12 marca
2003 r., S 1/03 Trybuna³ zasygnalizowa³ Sejmowi koniecznoæ podjêcia
dzia³añ ustawodawczych zmierzaj¹cych do usuniêcia luki polegaj¹cej na
braku systemowego unormowania rodków zaskar¿enia prawomocnych orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych naruszaj¹cych konstytucyjne wolnoci i prawa cz³owieka i obywatela. Postanowienie to pozostawa³o w cis³ym
zwi¹zku z wyrokiem z 19 lutego 2003 r., P 11/02, orzekaj¹cym o niekonstytucyjnoci art. 3944 § 2 kodeksu postêpowania cywilnego (kompetencja Rzecznika Praw Obywatelskich do wnoszenia kasacji do S¹du Najwy¿szego w terminie 6 miesiêcy od dnia dorêczenia orzeczenia stronie).
Z kolei w postanowieniu z 2 marca 2004 r., S 1/04 Trybuna³ zasygnalizowa³ Sejmowi potrzebê podjêcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie
zapewnienia implementacji art. 190 ust. 4 Konstytucji w procedurze cywilnej. Sygnalizacja w tej sprawie by³a zwi¹zana z wyrokiem z 2 marca
2004 r., SK 53/03 (zob. uwagi w czêci I.3 Informacji).
Rz¹dowy projekt ustawy uwzglêdniaj¹cy obydwa postanowienia sygnalizacyjne dotycz¹ce postêpowania cywilnego wp³yn¹³ do Sejmu 16 marca
Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zmianami.
Druk sejmowy nr 2640.
59
Druk sejmowy nr 1023.
60
Dz. U. nr 152, poz. 1598.
57
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2004 r., a ustawa nowelizuj¹ca kodeks postêpowania cywilnego zosta³a
uchwalona 22 grudnia 2004 r.61
Nie zosta³a dotychczas uwzglêdniona przez ustawodawcê sygnalizacja wyra¿ona w postanowieniu z 27 maja 2003 r., S 2/03, w którym Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ Sejmowi uwagê na potrzebê unormowania trybu stwierdzenia polskiego pochodzenia dla celów okrelonych w art. 52
ust. 5 Konstytucji. Nie wskazuj¹c konkretnych rozwi¹zañ legislacyjnych,
Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e wykonanie dyspozycji tej normy konstytucyjnej
mog³oby nast¹piæ przez nowelizacjê ustawy o cudzoziemcach, przez rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o repatriacji lub przez wprowadzenie odrêbnej regulacji ustawowej. Dotychczas ustawodawca nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ w tym zakresie.
8. WNIOSKI DLA PRAKTYKI
Ka¿de orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, z którego wynika 
w sposób bezporedni lub poredni  koniecznoæ lub choæby tylko celowoæ podjêcia dzia³añ prawodawczych, powinno zostaæ rozpatrzone przez
w³aciwy organ stanowi¹cy prawo, którym najczêciej jest Sejm. Wynikiem rozpatrzenia powinno byæ podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do pe³nego wykonania wyroku lub  w razie braku takiego obowi¹zku  do wszechstronnego rozwa¿enia zg³oszonych w orzeczeniu Trybuna³u uwag
o potrzebie zmian prawodawczych.
Nie czekaj¹c na ewentualne przysz³e zmiany regulacji prawnej w tej
materii, mo¿na obecnie postulowaæ, aby powy¿sza zasada znalaz³a wyraz
w aktach wewnêtrznego procedowania organów stanowi¹cych prawo,
w szczególnoci w ich regulaminach.
W przypadku Sejmu zasada ta mo¿e byæ wywiedziona z treci art. 123
regulaminu izby, który nak³ada na Sejm obowi¹zek rozpatrzenia m.in.
uwag TK o stwierdzonych uchybieniach i lukach w prawie. Jak wskazano
wy¿ej, pod pojêciem uwag o uchybieniach i lukach w prawie nale¿y rozumieæ nie tylko uwagi przedstawiane Sejmowi przez Trybuna³ w formie
odrêbnych postanowieñ sygnalizacyjnych, lecz równie¿ uwagi zamieszczane przez TK w uzasadnieniach jego wyroków, w tym uwagi sygnalizuj¹ce potrzebê podjêcia stosownych dzia³añ prawodawczych. Wydaje siê
jednak, ¿e ta regulacja regulaminowa powinna zostaæ odpowiednio ucilona, z myl¹ o systematycznym monitorowaniu orzecznictwa TK i realizacji wynikaj¹cych zeñ wniosków w procesie ustawodawczym.
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Zob. przypis 40.
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Warte rozwa¿enia wydaje siê tak¿e uczynienie wyroków Trybuna³u
Konstytucyjnego, z których wynikaj¹ wnioski dla praktyki legislacyjnej,
przedmiotem systematycznego zainteresowania Senatu jako organu, który
tradycyjnie zwraca szczególn¹ uwagê na jakoæ prawa, a przy tym mo¿e
korzystaæ z inicjatywy ustawodawczej.
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Za³¹cznik 1
DYNAMIKA LICZBY SPRAW W TRYBUNALE
KONSTYTUCYJNYM W LATACH 19981 -2004

(a) Sprawy w rozpoznaniu wstêpnym

Wnioski pochodz¹ce od organów posiadaj¹cych ograniczon¹ kompetencjê do inicjowania abstrakcyjnej kontroli norm oraz wszystkie skargi
konstytucyjne podlegaj¹ rozpoznaniu wstêpnemu w postêpowaniu uregulowanym w art. 36 i 49 ustawy o TK.
Powy¿sze liczby dotycz¹ wp³ywu nowych spraw w danym roku i nie
odpowiadaj¹ liczbie spraw za³atwionych w tym samym roku zarz¹dzeniem
o nadaniu wnioskowi lub skardze konstytucyjnej dalszego biegu albo postanowieniem o odmowie nadania dalszego biegu (np. w roku 2004 za³atwiono 317 spraw, czyli wiêcej, ni¿ wp³ynê³o spraw nowych).

Rok 1998 by³ pierwszym pe³nym rokiem stosowania Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
1
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(b) Sprawy przyjête do rozpoznania merytorycznego

Uwzglêdniono:
 wnioski niepodlegaj¹ce rozpoznaniu wstêpnemu,
 pytania prawne s¹dów,
 skargi konstytucyjne i wnioski podlegaj¹ce rozpoznaniu wstêpnemu
(art. 36 i 49 ustawy o TK), którym Trybuna³ nada³ dalszy bieg.
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(c) Orzeczenia koñcz¹ce postêpowanie na etapie rozpoznania merytorycznego

Orzeczeniem koñcz¹cym postêpowanie w sprawie jest wyrok (rozstrzygniêcie co do meritum) albo postanowienie o umorzeniu postêpowania (z przyczyn okrelonych w art. 39 ust. 1 ustawy o TK).
Liczba orzeczeñ koñcz¹cych postêpowanie jest mniejsza od liczby
spraw przyjêtych do rozpoznania merytorycznego, poniewa¿ kilka spraw
mo¿e zostaæ rozpoznanych ³¹cznie, pod jedn¹ sygnatur¹.
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Za³¹cznik 4
PRZEGL¥D TRECI WYROKÓW
TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
ZAPAD£YCH OD STYCZNIA 2004 DO STYCZNIA 2005 ROKU
Treæ sentencji jest przytaczana w wersji skróconej. Wyjanienia w nawiasach
kwadratowych zosta³y dodane na potrzeby opracowania. Pominiêto zamieszczone w niektórych wyrokach postanowienia o umorzeniu postêpowania w okrelonej czêci.

1.
SYGNATURA:
K 14/03
DATA:
7 stycznia 2004 r.
SK£AD TK:
Pe³ny
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa pos³ów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia [utworzenie Narodowego
Funduszu Zdrowia jako pañstwowej jednostki organizacyjnej posiadaj¹cej
osobowoæ prawn¹] w zwi¹zku z przepisami tej ustawy dotycz¹cymi organizacji i zasad dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia (rozdzia³y 1
i 4), zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i organizacji udzielania
wiadczeñ zdrowotnych (rozdzia³y 5, 6, 7 i 8), gospodarki finansowej (rozdzia³ 9), zasad nadzoru i kontroli wykonywania zadañ Narodowego Funduszu Zdrowia (rozdzia³ 13)  s¹ niezgodne z art. 68 w zwi¹zku z art. 2
Konstytucji przez to, ¿e, tworz¹c instytucjê publiczn¹ w kszta³cie uniemo¿liwiaj¹cym jej rzetelne i sprawne dzia³anie, naruszaj¹ zasady pañstwa
prawnego w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli do równego dostêpu do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków publicznych.
2. Przepisy ustawy wskazane w punkcie 1 trac¹ moc z dniem 31 grudnia 2004 r.
Sêdzia Bohdan Zdziennicki zg³osi³ zdanie odrêbne co do ca³oci wyroku.
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2.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATORZY POSTÊPOWANIA:

SK 10/03
13 stycznia 2004 r.
5 sêdziów
Spó³ka T. (SK 10/03), Rzecznik
Praw Obywatelskich (K 19/03)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 5052 [wymóg sporz¹dzania pism urzêdowych na urzêdowych
formularzach w postêpowaniu uproszczonym] oraz art. 5055 § 1 [zasada
koncentracji materia³u procesowego w postêpowaniu uproszczonym ograniczaj¹ca mo¿liwoæ rozpoznania okolicznoci faktycznych, zarzutów
i wniosków dowodowych nie zg³oszonych w pismach procesowych ani na
pierwszej rozprawie] i § 2 [ograniczenie mo¿liwoci przytoczenia przez
powoda nowych okolicznoci faktycznych i wniosków dowodowych w terminie tygodnia od dnia dorêczenia mu pism procesowych pozwanego]
kodeksu postêpowania cywilnego s¹ zgodne z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1,
art. 77 ust. 2, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji i nie s¹ niezgodne
z art. 22 i art. 45 ust. 2 Konstytucji.
2. Art. 5059 § 1 ww. kodeksu [ograniczony katalog zarzutów, na których mo¿na oprzeæ apelacjê w postêpowaniu uproszczonym] jest niezgodny
z art. 2 i art. 78 w zwi¹zku z art. 176 ust. 1 Konstytucji.
3. Powy¿szy przepis jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.
4. Powy¿szy przepis traci moc z dniem 13 lipca 2005 r.
3.
SYGNATURA:
SK 26/03
DATA:
20 stycznia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka T.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 769 kodeksu postêpowania cywilnego [ograniczenie odpowiedzialnoci odszkodowawczej komornika oraz solidarnej z nim odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za szkodê wyrz¹dzon¹ przez komornika w postêpowaniu egzekucyjnym do sytuacji, gdy powsta³a ona z winy umylnej lub
przez niedbalstwo komornika, a przy tym poszkodowany nie móg³ jej zapobiec za pomoc¹ rodków przewidzianych w kodeksie postêpowania cywilnego] jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji.

83

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2004 r.

4.
SYGNATURA:
P 9/03
DATA:
27 stycznia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Okrêgowy w Warszawie
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym [upowa¿nienie w³aciwych ministrów do wydania rozporz¹dzenia
okrelaj¹cego znaki i sygna³y obowi¹zuj¹ce w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowi¹zywania] jest zgodny z art. 92 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 92 ust. 2 Konstytucji.
2. § 58 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r.
w sprawie znaków i sygna³ów drogowych w brzmieniu zmienionym rozporz¹dzeniem z dnia 24 sierpnia 2000 r. [ustanowienie znaku drogowego
Strefa parkowania jako znaku informacyjnego oznaczaj¹cego wjazd do
strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest op³ata] jest zgodny z art. 1
ustawy powo³anej w punkcie 1.
5.
SYGNATURA:
SK 39/02
DATA:
17 lutego 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rafa³ R.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 73 § 2 kodeksu postêpowania karnego [mo¿liwoæ zastrze¿enia w postêpowaniu przygotowawczym obecnoci prokuratora lub osoby przez niego upowa¿nionej w czasie porozumiewania siê osoby tymczasowo aresztowanej ze swoim obroñc¹] jest zgodny z art. 42 ust. 2 i art. 78 Konstytucji.
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6.
SYGNATURA:
K 12/03
DATA:
18 lutego 2004 r.
SK£AD TK:
Pe³ny
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Krajowa Rada S¹downictwa
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniaj¹cej
ustawê  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawê o prokuraturze oraz
ustawê o kuratorach s¹dowych [przesuniêcie odpowiednio o rok wejcia
w ¿ycie regulacji dotycz¹cych tzw. stawek awansowych, które mia³y obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2002 r. i od 1 stycznia 2003 r.], a tak¿e art. 1 pkt 2
ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy  Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [obni¿enie pierwszej
i drugiej stawki awansowej z poziomu 110% i 125% odpowiednio do poziomu 107% i 115% wynagrodzenia zasadniczego] s¹ zgodne z art. 2
i art. 178 ust. 2 Konstytucji.
2. Art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych [tryb powo³ywania prezesów s¹dów apelacyjnych
i s¹dów okrêgowych po zasiêgniêciu opinii zgromadzenia ogólnego sêdziów danego s¹du, a w razie opinii negatywnej  pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Krajowej Rady S¹downictwa] s¹ zgodne z art. 10
i 173 Konstytucji.
3. Art. 27 ww. ustawy w czêci, w jakiej upowa¿nia Ministra Sprawiedliwoci do odwo³ania prezesa i wiceprezesa s¹du w toku kadencji w przypadku ra¿¹cego niewywi¹zywania siê z obowi¹zków s³u¿bowych, jest
zgodny z art. 10 i 173 Konstytucji.
4. Art. 27 ww. ustawy w czêci, w jakiej upowa¿nia Ministra Sprawiedliwoci, pomimo negatywnej opinii Krajowej Rady S¹downictwa, do odwo³ania prezesa s¹du w toku kadencji, gdy dalsze pe³nienie funkcji z innych powodów ni¿ niewywi¹zywanie siê z obowi¹zków s³u¿bowych nie
da siê pogodziæ z dobrem wymiaru sprawiedliwoci, jest niezgodny
z art. 10 i 173 Konstytucji.
Powy¿szy przepis w czêci objêtej punktem 4 wyroku traci moc z dniem
31 sierpnia 2004 r.
Sêdzia Bohdan Zdziennicki zg³osi³ zdanie odrêbne do uzasadnienia
wyroku w zakresie dotycz¹cym zasad ustalania wynagrodzeñ sêdziowskich
oraz relacji miêdzy w³adz¹ wykonawcz¹ a w³adz¹ s¹downicz¹ przy powo³ywaniu i odwo³ywaniu prezesów i wiceprezesów s¹dów powszechnych.
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7.
SYGNATURA:
P 21/02
DATA:
18 lutego 2004 r.
SK£AD TK:
Pe³ny
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Naczelny S¹d Administracyjny
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 40 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.  Prawo o adwokaturze
[ustalanie maksymalnej liczby aplikantów adwokackich przez zgromadzenie
w³aciwej izby adwokackiej] jest niezgodny z art. 2 i art. 65 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji przez to, ¿e wskutek niewskazania ustawowych przes³anek dla ustalania maksymalnej liczby aplikantów adwokackich dopuszcza dowolnoæ w ograniczaniu konstytucyjnych wolnoci
wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.
2. Art. 40 pkt 4 ww. ustawy nie jest niezgodny z art. 17, 32 i 87 Konstytucji w zakresie, w jakim stanowi podstawê ustalania maksymalnej liczby
aplikantów adwokackich.
3. Art. 58 pkt 12 lit. j ww. ustawy jest niezgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji przez to, ¿e dopuszcza  co do osób niebêd¹cych jeszcze cz³onkami korporacji samorz¹dowej adwokatów  mo¿liwoæ ograniczania tych
osób w korzystaniu z konstytucyjnej wolnoci wyboru zawodu bez ustawowego okrelenia przes³anek i zakresu ograniczania.
4. Art. 58 pkt 12 lit. j ww. ustawy [ustalanie zasad przeprowadzania
konkursu na aplikacjê adwokack¹ przez Naczeln¹ Radê Adwokack¹] nie
jest niezgodny z art. 17 Konstytucji.
5. Art. 60 pkt 8b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych jest
niezgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji przez to, ¿e dopuszcza  co do osób
niebêd¹cych jeszcze cz³onkami korporacji samorz¹dowej radców prawnych  mo¿liwoæ ograniczania tych osób w korzystaniu z konstytucyjnej
wolnoci wyboru zawodu bez ustawowego okrelenia przes³anek i zakresu ograniczania.
6. Art. 60 pkt 8b ww. ustawy [ustalanie zasad przeprowadzania konkursu na aplikacjê radcowsk¹ przez Krajow¹ Radê Radców Prawnych] nie
jest niezgodny z art. 17 Konstytucji.
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8.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

K 54/02
24 lutego 2004 r.
5 sêdziów
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ

ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw [mo¿liwoæ ustalenia
w uk³adzie zbiorowym, regulaminie pracy lub, je¿eli pracodawca nie jest
objêty uk³adem zbiorowym pracy lub nie jest obowi¹zany do ustalenia
regulaminu pracy, w umowie o pracê innej liczby godzin nadliczbowych
ni¿ 150 godzin w roku kalendarzowym, o ile czas pracy wraz z godzinami
nadliczbowymi nie przekroczy przeciêtnie 48 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym] nie jest niezgodny z art. 66 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 87
Konstytucji.
2. Art. 1 pkt 28 ww. ustawy [zmiana kryterium przys³ugiwania dodatku za pracê w nadgodzinach w wysokoci 100% wynagrodzenia] nie jest
niezgodny z art. 65 ust. 5 Konstytucji.
3. Art. 2 pkt 1 ww. ustawy [wy³¹czenie zak³adów zatrudniaj¹cych mniej
ni¿ 20 pracowników z zakresu stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych; zmiana kryteriów uznania zwolnienia za grupowe] jest zgodny
z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
4. Art. 2 pkt 5 ww. ustawy [zmiana kryterium decyduj¹cego o wysokoci odpraw dla pracowników zwalnianych w ramach zwolnieñ grupowych]
w zakresie, w jakim stosuje siê do pracowników, którzy do dnia 1 lipca 2003 r.
przepracowali ³¹cznie 20 i wiêcej lat, a ich stosunek pracy istniej¹cy w tym
dniu nawi¹zany zosta³ miêdzy 1 lipca 2001 r. a 28 sierpnia 2002 r.
a) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji przez to, ¿e narusza zasadê ochrony zaufania do pañstwa i prawa,
b) nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.
5. Art. 3 pkt 1 [przyznanie uprawnieñ zak³adowej organizacji zwi¹zkowej wy³¹cznie organizacji zrzeszaj¹cej co najmniej 10 pracowników]
i pkt 6 [ograniczenie liczby pracowników podlegaj¹cych szczególnej ochronie z tytu³u pe³nienia funkcji w miêdzyzak³adowej organizacji zwi¹zkowej, która w ¿adnym zak³adzie nie zrzesza liczby pracowników wystarczaj¹cej do uznania jej za organizacjê reprezentatywn¹, do liczby zak³adów,
w której do organizacji tej nale¿y co najmniej 10 pracowników] ww. ustawy nie s¹ niezgodne z art. 12 Konstytucji.
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6. Art. 6 ww. ustawy [zawieszenie do dnia przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej stosowania przepisów o uznaniu zawarcia kolejnej umowy
o pracê na czas okrelony za równowa¿ne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracê na czas nieokrelony, je¿eli poprzednio strony dwukrotnie zawar³y umowê o pracê na czas okrelony na nastêpuj¹ce po sobie
okresy] jest zgodny z art. 2 Konstytucji.
9.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATORZY POSTÊPOWANIA:

SK 53/03
2 marca 2004 r.
5 sêdziów
Andrzej T. (SK 53/03), Spó³ka P.
(SK 63/03)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 399 [mo¿liwoæ wznowienia postêpowania zakoñczonego prawomocnym wyrokiem w wypadkach przewidzianych w kodeksie] i art. 4011
§ 1 [mo¿liwoæ ¿¹dania wznowienia postêpowania w przypadku wydania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego o niezgodnoci z Konstytucj¹,
umow¹ miêdzynarodow¹ lub ustaw¹ normy stanowi¹cej podstawê rozstrzygniêcia s¹dowego] kodeksu postêpowania cywilnego s¹ zgodne z art. 2,
art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 190 ust. 4 w zwi¹zku z art. 79 Konstytucji.
10.
SYGNATURA:
K 29/03
DATA:
3 marca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATORZY POSTÊPOWANIA: Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹
w Policji [ograniczenie  do wiadczeñ przys³uguj¹cych na mocy tej ustawy  mo¿liwoci dochodzenia naprawienia szkody doznanej przez funkcjonariusza Policji lub cz³onków jego rodziny, je¿eli szkoda zosta³a wyrz¹dzona nieumylnie przy wykonywaniu powierzonych obowi¹zków
s³u¿bowych przez funkcjonariuszy lub pracowników resortu spraw wewnêtrznych] jest niezgodny z art. 77 ust. 1 w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji.
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11.
SYGNATURA:
SK 23/03
DATA:
8 marca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Raimondo E.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 414 § 2 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.  Kodeks handlowy [ograniczenie dopuszczalnoci zaskar¿enia
 jako godz¹cej, wbrew dobrym obyczajom kupieckim, w interesy spó³ki
lub maj¹cej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza  zgodnej z prawem i statutem uchwa³y walnego zgromadzenia akcjonariuszy spó³ki publicznej do
sytuacji, gdy powód jest uprawniony do wykonywania co najmniej 1%
ogólnej liczby g³osów na walnym zgromadzeniu] jest niezgodny z art. 2,
art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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12.
SYGNATURA:
K 12/02
DATA:
9 marca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa pos³ów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o wiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach, zak³adach rud uranu
i batalionach budowlanych oraz ustawy o wiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich [wy³¹czenie w 2002 r. waloryzacji dodatku kombatanckiego]:
a) jest niezgodny z art. 19 Konstytucji;
b) jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 5 Konstytucji.
2. Art. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy [okrelenie wysokoci rycza³tu energetycznego przys³uguj¹cego kombatantom i niektórym innym osobom
w 2002 r. w sposób mniej korzystny ni¿ w przepisach dotychczasowych]
jest zgodny z art. 2 i 19 oraz nie jest niezgodny z art. 5 Konstytucji.
3. Art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezp³atnych i ulgowych przejazdów rodkami publicznego
transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw [zmniejszenie wysokoci ulg komunikacyjnych dla kombatantów z 50% do 37%] jest zgodny
z art. 2 i art. 19 Konstytucji.
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13.
SYGNATURA:
K 22/03
DATA:
16 marca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 6 dekretu z dnia 18 wrzenia 1954 r. o likwidacji nie podjêtych
depozytów i nie odebranych rzeczy [upowa¿nienie dla Rady Ministrów do
okrelenia, w drodze rozporz¹dzenia, organów w³aciwych do orzekania
o przejciu depozytów na w³asnoæ Skarbu Pañstwa] jest niezgodny
z art. 64. ust. 3 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie
orzekania o przejciu depozytów na w³asnoæ Pañstwa [rozporz¹dzenie
wydane na podstawie ww. upowa¿nienia] jest niezgodne z art. 64 ust. 3
i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 235 [przyznanie prokuratorowi kompetencji do dokonywania
czynnoci dotycz¹cych zatrzymania rzeczy w postêpowaniu przygotowawczym] w zwi¹zku z art. 231 § 1 zdanie 2 [odpowiednie stosowanie przepisów o likwidacji depozytów do rzeczy z³o¿onych przez s¹d lub prokuratora do depozytu w przypadku w¹tpliwoci, komu zatrzyman¹ rzecz wydaæ]
i w zwi¹zku z art. 465 § 2 [rozpoznanie za¿alenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie przejcia depozytu na w³asnoæ Skarbu Pañstwa
przez prokuratora nadrzêdnego] kodeksu postêpowania karnego oraz
w zwi¹zku z dekretem wymienionym w punkcie 1 i rozporz¹dzeniem wymienionym w punkcie 2 w zakresie, w jakim nie przewiduje s¹dowej kontroli postanowienia prokuratora o przejciu depozytu na rzecz Skarbu Pañstwa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
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14.
SYGNATURA:
K 37/03
DATA:
24 marca 2004 r.
SK£AD TK:
Pe³ny
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
(kontrola prewencyjna)
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 2 pkt 1-7 i pkt 9-13 oraz art. 9 pkt 1 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 11
przed³o¿onej do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz o zmianie niektórych innych ustaw [zmiany w statusie G³ównego Geodety Kraju, wprowadzone w wyniku poprawek zg³oszonych przez
pos³ów podczas drugiego czytania rz¹dowego projektu ustawy, która dotyczy³a innej materii] s¹ niezgodne z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2
Konstytucji.
2. Art. 19 ww. ustawy w czêci obejmuj¹cej umieszczone po przecinku s³owa: z wyj¹tkiem art. 2, 6, 7, 9 oraz 11, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem
30 grudnia 2003 r. [okrelenie wejcia w ¿ycie niektórych przepisów ww.
ustawy na dzieñ 30 grudnia 2003 r., który nast¹pi³, zanim ustawa mog³a
zostaæ og³oszona w Dzienniku Ustaw] jest niezgodny z art. 2 w zwi¹zku
z art. 88 ust. 1 Konstytucji.
3. Przepisy wy¿ej wskazane nie s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ca³¹
ustaw¹.
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15.
SYGNATURA:
K 32/03
DATA:
30 marca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 4 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim nak³ada na cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej obowi¹zek wyczerpania drogi postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego przed wyst¹pieniem na drogê postêpowania
s¹dowego, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
2. Art. 172 ust. 2 ww. ustawy [uzale¿nienie dopuszczalnoci zbycia spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu od przyjêcia nabywcy w poczet cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej] jest niezgodny z art. 64 ust. 1
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
3. Art. 178 ust. 1 ww. ustawy [wyganiêcie spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu po up³ywie 6 miesiêcy od ustania cz³onkostwa z innych przyczyn ni¿ mieræ, je¿eli prawo to nie zosta³o zbyte na rzecz osoby,
która z³o¿y³a deklaracjê cz³onkowsk¹] jest niezgodny z art. 64 ust. 2
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
4. Art. 39 ust. 1 ww. ustawy [pozbawienie nienale¿¹cych do spó³dzielni najemców lokali u¿ytkowych roszczenia o nabycie od spó³dzielni mieszkaniowej w³asnoci tego lokalu] w zakresie, w jakim uzale¿niaj¹c realizacjê roszczenia od istnienia stosunku cz³onkostwa wy³¹cza osoby, które
naby³y to roszczenie wobec spó³dzielni na podstawie poprzednio obowi¹zuj¹cego przepisu, jest niezgodny z art. 2 w zwi¹zku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.
Sêdzia Teresa Dêbowska-Romanowska zg³osi³a zdanie odrêbne do
punktu 2 wyroku.
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16.
SYGNATURA:
SK 14/03
DATA:
30 marca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Jacek B.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 632 pkt 1 kodeksu postêpowania karnego [obci¹¿enie oskar¿yciela prywatnego kosztami procesu w sprawach z oskar¿enia prywatnego
w razie uniewinnienia oskar¿onego lub umorzenia postêpowania] jest zgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.
2. § 18 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 grudnia
1997 r. w sprawie op³at za czynnoci adwokackie oraz op³at za czynnoci
radców prawnych [podwy¿szanie stawki minimalnej adwokata w sprawach,
w których rozprawa trwa d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ, o 20% za ka¿dy nastêpny
dzieñ] jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
17.
SYGNATURA:
SK 56/03
DATA:
6 kwietnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Jerzy K.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 131 pkt 29 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r.  Prawo telekomunikacyjne [pozbawienie pracowników i emerytów Poczty Polskiej ulg i czêciowych zwolnieñ z op³at abonamentowych za us³ugi telefoniczne] jest
zgodny z art. 64 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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18.
SYGNATURA:
K 45/02
DATA:
20 kwietnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa pos³ów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie, w jakim nadaje
rangê sekretarzy stanu szefom Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz
Agencji Wywiadu, jest niezgodny z art. 103 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy [upowa¿nienie funkcjonariuszy ABW
do wydawania, w ramach wykonywania czynnoci okrelonych w art. 21,
poleceñ okrelonego zachowania siê] jest niezgodny z art. 2, art. 30 i art. 31
Konstytucji.
3. Art. 23 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy [upowa¿nienie funkcjonariuszy ABW
do obserwowania i rejestrowania przy u¿yciu rodków technicznych, w ramach wykonywania czynnoci okrelonych w art. 21, obrazu zdarzeñ
w miejscach publicznych i dwiêku towarzysz¹cego tym zdarzeniom] jest
niezgodny z art. 2, art. 30, art. 47, art. 49 i art. 51 ust. 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
4. Art. 41 ust. 2 ww. ustawy [upowa¿nienie Prezesa Rady Ministrów
do wydania rozporz¹dzenia okrelaj¹cego tryb wymiany informacji w ramach
wspólnoty informacyjnej rz¹du i wymagañ w tym zakresie wobec organów
administracji rz¹dowej] jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
5. Art. 230 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim przewiduje, na podstawie punktu 2 tego przepisu, mo¿liwoæ wypowiedzenia funkcjonariuszowi stosunku s³u¿bowego [po zniesieniu UOP], jest niezgodny z art. 7
i art. 60 Konstytucji.
6. Art. 230 ust. 7 ww. ustawy w zakresie, w jakim wy³¹cza stosowanie
przepisów art. 60 ust. 4 oraz art. 63 ustawy [terminy ochronne przy rozwi¹zaniu stosunku s³u¿bowego] do funkcjonariusza, o którym mowa
w art. 230 ust. 4 [miesiêczny termin rozwi¹zania stosunku s³u¿bowego na
podstawie art. 230 ust. 1 pkt 2]  jest niezgodny z art. 32, art. 60 Konstytucji i art. 25 lit. c Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
Trybuna³ odroczy³ utratê mocy obowi¹zuj¹cej przepisów wskazanych
w punktach 2, 3 i 4 do dnia 31 grudnia 2004 r.
Sêdzia Bohdan Zdziennicki zg³osi³ zdanie odrêbne do punktów 1 i 5
wyroku.
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19.
SYGNATURA:
K 33/03
DATA:
21 kwietnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 padziernika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciek³ych i biopaliwach ciek³ych [obowi¹zek
producentów paliw stosowania biokomponentów w ilociach okrelonych
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów] jest niezgodny z art. 20 i 22 w zwi¹zku
z art. 31 ust. 3 oraz jest niezgodny z art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji.
2. Art. 14 ust. 1 ww. ustawy [wy³¹czenie dystrybutorów paliw ciek³ych spod obowi¹zku specjalnego oznakowania okrelaj¹cego procentow¹ zawartoæ biokomponentów] jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 i art. 76 Konstytucji.
3. Art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy [kara pieniê¿na dla przedsiêbiorców, którzy nie wprowadzili biokomponentów do obrotu albo wprowadzili je
w mniejszej iloci ni¿ przewidziana w rozporz¹dzeniu] jest niezgodny
z art. 20 i art. 22 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
20.
SYGNATURA:
K 50/02
DATA:
26 kwietnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty
[upowa¿nienie dla Rady Ministrów do okrelenia, w drodze rozporz¹dzenia, warunków, form i trybu przyznawania i wyp³acania oraz wysokoci
przys³uguj¹cej uczniowi pomocy materialnej] jest niezgodny z art. 70 ust. 4
i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wyp³acania oraz wysokoci
pomocy materialnej dla uczniów [rozporz¹dzenie wydane na podstawie
ww. upowa¿nienia] jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Art. 91 ust. 2 ustawy powo³anej w punkcie 1 oraz rozporz¹dzenie powo³ane w punkcie 2 trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 31 grudnia 2004 r.
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21.
SYGNATURA:
K 24/03
DATA:
27 kwietnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 32a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym, dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia
4 grudnia 2002 r. zmieniaj¹cej ustawê o podatku od towarów i us³ug oraz
o podatku akcyzowym, ustawê o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawê  Kodeks karny skarbowy [obowi¹zek sprzedawcy wystawiaj¹cego fakturê VAT udostêpnienia kupuj¹cemu niektórych
dokumentów finansowych; zwolnienie kupuj¹cego, który odliczy³ podatek naliczony, z dodatkowego zobowi¹zania podatkowego, jeli sprzedawca
nie wykona³ powy¿szego obowi¹zku, tylko wówczas, gdy kupuj¹cy poinformowa³ o tym naczelnika urzêdu skarbowego przed rozpoczêciem kontroli] jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
2. § 48 ust. 4 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca
2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym [wy³¹czenie prawa do odliczenia podatku od towarów i us³ug naliczonego na podstawie faktury niepotwierdzonej kopi¹ u sprzedawcy] jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217
Konstytucji.
3. Niezgodnoæ z Konstytucj¹ przepisów wymienionych w punktach 1
i 2 nie stanowi podstawy zwrotu podatku okrelonego w ostatecznej decyzji organów podatkowych lub uiszczonego w wyniku ich zastosowania.
Sêdzia Marek Mazurkiewicz z³o¿y³ zdanie odrêbne do punktu 2 wyroku.
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22.
SYGNATURA:
K 8/03
DATA:
4 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia podatkowego
dochodów ma³¿onków pozostaj¹cych we wspólnoci maj¹tkowej:
a) podatnika, który zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski przed pocz¹tkiem roku
podatkowego, a którego ma³¿onek zmar³ w trakcie roku podatkowego;
b) podatnika, który pozostawa³ w zwi¹zku ma³¿eñskim przez ca³y rok
podatkowy, a którego ma³¿onek zmar³ po up³ywie roku podatkowego nie
z³o¿ywszy wspólnego zeznania rocznego
 jest niezgodny z art. 2, 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji.
23.
SYGNATURA:
K 40/02
DATA:
4 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rada Miasta Poznania
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 3 ust. 1 pkt 2 w zwi¹zku z ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw [zakaz wzrostu globalnej wielkoci wynagrodzeñ w 2002 r. we wszystkich samorz¹dowych zak³adach
bud¿etowych, jednostkach bud¿etowych i ich gospodarstwach pomocniczych, z wyj¹tkiem niektórych wynagrodzeñ nauczycieli] w zakresie, w jakim zakazuje wzrostu wielkoci wynagrodzeñ w 2002 r. w porównaniu
z rokiem 2001, je¿eli wzrost ten nie powodowa³ wzrostu planowanego
deficytu bud¿etowego w roku 2002 w porównaniu z rokiem 2001, jest niezgodny z art. 2 i art. 16 ust. 2 Konstytucji.
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24.
SYGNATURA:
P 2/03
DATA:
5 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Rejonowy dla £odzi ródmiecia
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 32 ust. 6 prawa prasowego w zakresie, w jakim zabrania komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, jest
zgodny z:
 art. 31 ust. 3 w zwi¹zku z art. 54 ust. 1 Konstytucji,
 art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci,
 art. 19 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
2. Art. 46 ust. 1 w zwi¹zku z art. 32 ust. 6 prawa prasowego w zakresie,
w jakim nie definiuj¹c pojêcia sprostowania i odpowiedzi zakazuje pod grob¹
kary komentowania tekstu sprostowania w tym samym numerze lub audycji, jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji przez to, ¿e nie zachowuje wymaganej precyzji okrelenia znamion czynu zagro¿onego kar¹.
25.
SYGNATURA:
SK 39/03
DATA:
10 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Jacek B.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o wy¿szych szko³ach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw [przyznanie prawa do kontroli s¹dowej dotycz¹cych ich orzeczeñ wy³¹cznie tym ukaranym dyscyplinarnie pod rz¹dami
poprzednich  nie przewiduj¹cych kontroli s¹dowej  przepisów nauczycielom akademickim i studentom, w których sprawach wniesiono rewizje
nadzwyczajne i dot¹d ich nie rozpatrzono] jest niezgodny z art. 45 ust. 1
i art. 77 ust. 2 w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 Konstytucji
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26.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATORZY POSTÊPOWANIA:

K 4/03
11 maja 2004 r.
Pe³ny
Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego i Rzecznik Praw Obywatelskich (wniosek wspólny)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 14 § 2 ordynacji podatkowej w czêci stanowi¹cej, ¿e interpretacje ministra w³aciwego do spraw finansów publicznych wi¹¿¹ organy
podatkowe i organy kontroli skarbowej, jest niezgodny z art. 78 i art. 93
ust. 2 zdanie drugie Konstytucji.
2. Art. 24b § 1 ordynacji podatkowej [kompetencja organów skarbowych do pomijania skutków podatkowych czynnoci cywilnoprawnych
dokonywanych jedynie w celu uzyskania korzyci podatkowych] jest niezgodny z art. 2 w zwi¹zku z art. 217 Konstytucji.

Sêdziowie Marian Grzybowski, Adam Jamróz, Marek Mazurkiewicz
i Bohdan Zdziennicki zg³osili zdanie odrêbne do punktu 2 wyroku.
27.
SYGNATURA:
SK 34/02
DATA:
12 maja 2004 r.
SK£AD:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Jan Maciej O.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego [limit wysokoci czynszu obowi¹zuj¹cy do koñca 2004 r. dla stosunków najmu powsta³ych przed dniem wejcia w ¿ycie ustawy (do 3% wartoci
odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym) w lokalach, w których w dniu
wejcia w ¿ycie ustawy obowi¹zywa³ czynsz regulowany] jest zgodny
z art. 64 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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28.
SYGNATURA:
U 1/04
DATA:
12 maja 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
§ 1 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
10 wrzenia 2002 r. w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz okrelenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu kszta³cenia nauczycieli [definicja kierunku (specjalnoci) studiów zbli¿onego do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych
zajêæ i przyznanie kuratorowi owiaty kompetencji do ustalania, czy dany
kierunek tê definicjê spe³nia] w zakresie, w jakim powierza kuratorowi
owiaty ustalenie, czy dany kierunek (specjalnoæ) studiów jest zbli¿ony
do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajêæ, jest niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela
[upowa¿nienie do wydania ww. rozporz¹dzenia] oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
29.
SYGNATURA:
SK 32/03
DATA:
17 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATORZY POSTÊPOWANIA: Janusz D., Eugeniusz G.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 523 § 2 kodeksu postêpowania karnego [ograniczenie dopuszczalnoci wniesienia kasacji na korzyæ oskar¿onego do sytuacji, w której zosta³ on skazany na karê pozbawienia wolnoci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania] jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 2 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 42 ust. 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
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30.
SYGNATURA:
SK 38/03
DATA:
18 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATORZY POSTÊPOWANIA: Irena i Norbert N.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 101 § 2 kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim pozbawia pokrzywdzonego prawa do udzia³u w postêpowaniu w przedmiocie uchylenia mandatu, jest niezgodny z art. 45 Konstytucji.
2. Powy¿szy przepis jest zgodny z art. 78 Konstytucji oraz nie jest
niezgodny z art. 2 Konstytucji.
Trybuna³ odroczy³ termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej zaskar¿onego
przepisu do dnia 1 stycznia 2005 r., co jednak  wobec uwzglêdnienia skargi
konstytucyjnej  nie stoi na przeszkodzie realizacji praw skar¿¹cych okrelonych w art. 190 ust. 4 Konstytucji w sprawie bêd¹cej podstaw¹ niniejszego postêpowania.
31.
SYGNATURA:
SK 44/03
DATA:
25 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Antony O.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks karny [stosowanie nowych terminów przedawnienia i zatarcia skazania do czynów pope³nionych przed wejciem nowego kodeksu w ¿ycie,
chyba ¿e termin przedawnienia ju¿ up³yn¹³] jest zgodny z art. 2 i art. 42
ust. 1 Konstytucji.
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32.
SYGNATURA:
K 15/04
DATA:
31 maja 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa pos³ów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.  Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego w zakresie, w jakim przyznaje prawo wybierania pos³ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Unii Europejskiej niebêd¹cym obywatelami polskimi oraz art. 9
powo³anej ustawy w zakresie, w jakim przyznaje prawo wybieralnoci do
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Unii
Europejskiej niebêd¹cym obywatelami polskimi  nie s¹ niezgodne z art. 4
ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 174 ww. ustawy [rozszerzaj¹ca definicja ustawowa terminu pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, obowi¹zuj¹ca do 30 kwietnia
2004 r.] nie jest niezgodny z art. 4 ust. 1 Konstytucji.
33.
SYGNATURA:
U 2/03
DATA:
1 czerwca 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rada Gminy Czy¿ew-Osada
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib
w³adz niektórych gmin i miast [przed³u¿enie o 2 lata terminu vacatio legis
rozporz¹dzenia bazowego, przes¹dzaj¹cego o przesuniêciach terytorialnych
miêdzy dwiema gminami] w zakresie powoduj¹cym przesuniêcie terminu
przy³¹czenia wsi Brulino-Piwki, Brulino-Koski i Szulborze-Kozy do Gminy
Czy¿ew-Osada z dnia 1 stycznia 2002 r. na dzieñ 1 stycznia 2004 r.  jest
zgodne z art. 2 i 7 Konstytucji oraz nie jest niezgodne z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym [wymóg dokonywania
zmiany granic gmin w sposób zapewniaj¹cy gminie terytorium mo¿liwie
jednorodne ze wzglêdu na uk³ad osadniczy i przestrzenny, uwzglêdniaj¹cy
wiêzi spo³eczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniaj¹cy zdolnoæ
wykonywania zadañ publicznych].
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34.
SYGNATURA:
P 4/03
DATA:
7 czerwca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Okrêgowy w Czêstochowie
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 4 ust. 2 [powstanie obowi¹zku op³acenia sk³adki na ubezpieczenie z pierwszym dniem kwarta³u, w którym powsta³o ubezpieczenie, i ustanie tego obowi¹zku z ostatnim dniem kwarta³u, w którym ubezpieczenie
usta³o] i art. 8 ust. 1 [równa wysokoæ sk³adki za ka¿dego ubezpieczonego] ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników s¹ zgodne z art. 2 i art. 32 ust. 2 Konstytucji.
35.
SYGNATURA:
SK 21/03
DATA:
14 czerwca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka M.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [obowi¹zek przedsiêbiorcy do odprowadzenia do bud¿etu pañstwa kwoty
stanowi¹cej 100% sumy uzyskanej ze sprzeda¿y wyrobów podlegaj¹cych
oznaczaniu znakiem bezpieczeñstwa, lecz nieoznaczonych tym znakiem
b¹d wyprodukowanych niezgodnie z wymaganiami stanowi¹cymi podstawê przyznania prawa stosowania tego znaku lub nie posiadaj¹cych dokumentu dopuszczaj¹cego do obrotu] jest zgodny z art. 22 Konstytucji oraz
nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
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36.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATORZY POSTÊPOWANIA:

P 17/03
14 czerwca 2004 r.
5 sêdziów
S¹d Okrêgowy w Koszalinie (P 17/03),
S¹d Okrêgowy  S¹d Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w £odzi (P 1/04),
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ (K 5/04)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych [niektóre przes³anki nabycia
prawa do wczeniejszej emerytury przez ubezpieczonych urodzonych przed
1949 r.] w czêci obejmuj¹cej zwrot w podmiotach, w których obowi¹zuj¹ wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych
 jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
2. Art. 32 ust. 4a ww. ustawy [niektóre kryteria ustalania wczeniejszego wieku emerytalnego] jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
37.
SYGNATURA:
SK 43/03
DATA:
15 czerwca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka N.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 339 § 2 i § 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 55 § 1 zdanie ostatnie kodeksu
postêpowania karnego [niektóre przypadki kierowania sprawy na posiedzenie] jest zgodny z art. 45 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
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38.
SYGNATURA:
SK 22/03
DATA:
21 czerwca 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Anatol M.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
§ 50 ust. 4 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim pozbawia prawa do obni¿enia podatku nale¿nego podatnika VAT nabywaj¹cego
towar czy us³ugê od podmiotu, który wystawi³ fakturê wraz z kwot¹ podatku, gdy dana sprzeda¿ nie by³a objêta obowi¹zkiem podatkowym albo
zosta³a zwolniona od podatku, a kwota wykazana w fakturze zosta³a zap³acona, jest niezgodny z art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3 w zwi¹zku z art. 84
i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
39.
SYGNATURA:
U 1/03
DATA:
29 czerwca 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
§ 1 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 17 padziernika 2001 r. w sprawie szczegó³owych zasad
przydzia³u, opró¿niania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydzia³u i opró¿niania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów [przes³anki uzyskania przez policjanta przydzia³u mieszkania bêd¹cego w dyspozycji ministra w³aciwego do spraw wewnêtrznych lub
podleg³ych mu organów] jest niezgodny z art. 88 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a przez to tak¿e niezgodny z art. 92
ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.
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40.
SYGNATURA:
P 20/02
DATA:
29 czerwca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Rejonowy dla £odzi ródmiecia
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 33a ust. 3 prawa przewozowego [uprawnienie do pobrania przez
przewonika lub osobê przez niego upowa¿nion¹ w³aciwej nale¿noci
i op³aty dodatkowej od osób nieposiadaj¹cych dokumentu przewozowego
albo dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu bezp³atnego lub ulgowego]
w zakresie, w jakim przewiduje pobieranie jednakowej op³aty dodatkowej
zarówno za przejazd bez dokumentu potwierdzaj¹cego posiadanie uprawnienia do ulgi, jak i za przejazd bez dokumentu przewozowego albo w sytuacji braku upowa¿nienia do ulgi  jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1
w zwi¹zku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.
2. Art. 34 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy [upowa¿nienie dla ministra w³aciwego do spraw transportu do okrelenia, w drodze rozporz¹dzenia, sposobu ustalenia op³at dodatkowych w razie niedope³nienia obowi¹zków zap³aty nale¿noci przewozowych z tytu³u przewozu osób oraz naruszania
przepisów o zabieraniu ze sob¹ do rodka transportowego zwierz¹t i rzeczy] jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
3. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania op³at dodatkowych z tytu³u przewozu osób oraz zabieranych ze sob¹ do rodka transportowego
zwierz¹t i rzeczy [na³o¿enie na podró¿nego obowi¹zku uiszczenia op³aty
dodatkowej w razie stwierdzenia przez przewonika lub osobê przez niego upowa¿nion¹ braku odpowiedniego dokumentu przewozu osób lub baga¿u b¹d wa¿nego dokumentu uprawniaj¹cego do przejazdu bezp³atnego
albo ulgowego] jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Utrata mocy obowi¹zuj¹cej przepisów powo³anych w punktach 1 i 2
oraz rozporz¹dzenia powo³anego w punkcie 3 wyroku nastêpuje z dniem
31 stycznia 2005 r.
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41.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

P 14/03
6 lipca 2004 r.
5 sêdziów
Naczelny S¹d Administracyjny - Orodek Zamiejscowy w Katowicach

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 padziernika 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999 i 2000
oraz niektórych innych ustaw [zniesienie zwolnienia z podatku od nieruchomoci niektórych gruntów, budowli i budynków po³o¿onych na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej] jest zgodny z art. 2 Konstytucji.
42.
SYGNATURA:
K 20/03
DATA:
13 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
[Zaskar¿one przepisy przewiduj¹ szczególne ograniczenia dotycz¹ce prowadzenia przez niektórych funkcjonariuszy komunalnych i cz³onków ich
rodzin okrelonej dzia³alnoci gospodarczej oraz pe³nienia przez nich pewnych funkcji w okrelonych spó³kach.]
ROZSTRZYGNIÊCIE:
I
1. Art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim [ ],
2. Art. 4 pkt 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim [ ],
3. Art. 5 pkt 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim [ ]
 s¹ niezgodne z art. 2 oraz z art. 47 i art. 51 ust. 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
4. Przepisy, o których mowa w punktach: 1, 2 i 3 w czêci, w jakiej
[ ], s¹ zgodne z art. 2 oraz z art. 47 i art. 51 ust. 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
II
1. Art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim [ ],
2. Art. 4 pkt 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim [ ],
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3. Art. 5 ww. ustawy w zakresie, w jakim [ ],
4. Art. 9 ww. ustawy
 s¹ zgodne z art. 2 oraz z art. 22 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
III
1. Art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim [ ],
2. Art. 4 pkt 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim [ ],
3. Art. 5 ww. ustawy w zakresie, w jakim wprowadza do ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa art. 27b ust. 3
 s¹ zgodne z art. 2 oraz nie s¹ niezgodne z art. 22 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
IV
1. Art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim [ ],
2. Art. 4 pkt 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim wprowadza do ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym art. 25b ust. 4, w czêci, w jakiej dotyczy ma³¿onków osób wskazanych w art. 25b ust. 3,
3. Art. 5 ww. ustawy w zakresie, w jakim [ ]
 s¹ niezgodne z art. 2 oraz nie s¹ niezgodne z art. 22 w zwi¹zku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
V
Art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw s¹ zgodne z art. 2 oraz z art. 22 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
VI
Art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie jest niezgodny z art. 2 oraz z art. 22 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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43.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATORZY POSTÊPOWANIA:

P 20/03
13 lipca 2004 r.
5 sêdziów
S¹d Okrêgowy w Koszalinie
(P 20/03), S¹d Okrêgowy w £odzi,
Orodek Zamiejscowy w Sieradzu
(P 21/03)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 83d ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw [dopuszczenie dokonywania wp³at na rzecz komitetu wyborczego wy³¹cznie w formie czeku,
przelewu lub karty p³atniczej] jest zgodny z art. 32 Konstytucji.
2. Art. 84a ust. 5 ww. ustawy [niezaskar¿alnoæ orzeczenia s¹du okrêgowego, które zapad³o w wyniku rozpoznania w postêpowaniu nieprocesowym odwo³ania wniesionego przez pe³nomocnika finansowego od postanowienia komisarza wyborczego o odrzuceniu sprawozdania
finansowego komitetu wyborczego] jest zgodny z art. 176 Konstytucji.
3. Art. 84d ust. 1 ww. ustawy [przepadek na rzecz Skarbu Pañstwa
korzyci maj¹tkowych przyjêtych przez komitet wyborczy z naruszeniem
przepisów ustawy, a je¿eli korzyæ maj¹tkowa zosta³a zu¿yta lub utracona
 ich równowartoci] jest zgodny z art. 2 i art. 46 Konstytucji oraz nie
jest niezgodny z art. 32 i art. 64 Konstytucji.
4. Art. 84d ust. 2-4 ww. ustawy [w³aciwoæ s¹du okrêgowego do orzekania w sprawach przepadku korzyci maj¹tkowych przyjêtych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy, ze wzglêdu na siedzibê
organu wyborczego wystêpuj¹cego z wnioskiem, przy odpowiednim stosowaniu przepisów o postêpowaniu nieprocesowym] jest niezgodny z art. 2
i art. 46 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 32 i art. 64 Konstytucji.
Art. 84d ust. 2 i 4 ustawy powo³anej w punkcie 1 trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 31 marca 2005 r.
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44.
SYGNATURA:
SK 8/03
DATA:
14 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Jan K.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialnoci
Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez funkcjonariuszy pañstwowych [ustanowienie rocznego terminu przedawnienia do dochodzenia roszczeñ o wynagrodzenie od Skarbu Pañstwa, je¿eli wed³ug przepisów dotychczasowych Pañstwo nie ponosi³o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przed
dniem wejcia w ¿ycie ustawy] jest zgodny z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 i 2
w zwi¹zku z art. 77 ust. 1 Konstytucji.
45.
SYGNATURA:
SK 11/02
DATA:
20 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka B.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹ [odroczenie, o ponad dwa lata od utraty w³asnoci, realizacji prawa dotychczasowych w³acicieli do odszkodowania za grunty zajête pod drogi publiczne] jest zgodny
z art. 21 ust. 2 Konstytucji.
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46.
SYGNATURA:
SK 19/02
DATA:
20 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Józef A.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 48 § 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 401 pkt 1 [mo¿liwoæ ¿¹dania wznowienia postêpowania z powodu niewa¿noci, je¿eli orzeka³ sêdzia wy³¹czony z mocy ustawy przez to, ¿e bra³ udzia³ w wydaniu zaskar¿onego
orzeczenia w instancji ni¿szej, a strona przed uprawomocnieniem siê wyroku nie mog³a domagaæ siê jego wy³¹czenia] i art. 379 pkt 4 [stwierdzenie niewa¿noci postêpowania, je¿eli w rozpoznaniu sprawy bra³ udzia³
sêdzia wy³¹czony z mocy ustawy] kodeksu postêpowania cywilnego w zakresie, w jakim ogranicza wy³¹czenie sêdziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu bra³ udzia³ w instancji bezporednio
ni¿szej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.
47.
SYGNATURA:
K 16/03
DATA:
21 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych [wy³¹czenie zasi³ku pielêgnacyjnego z dochodu obliczanego w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego, przy jednoczesnym
uwzglêdnianiu dodatku pielêgnacyjnego] jest zgodny z art. 2 i 32 Konstytucji.
2. Art. 6 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy [dotycz¹cy sposobu obliczania wydatków mieszkaniowych] jest zgodny z art. 2 i 32 Konstytucji.
Sêdzia Jerzy Ciemniewski zg³osi³ zdanie odrêbne do punktu 1 wyroku.
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48.
SYGNATURA:
SK 57/03
DATA:
21 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Janina K.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece [domniemanie zgodnoci z rzeczywistym stanem prawnym wpisu prawa w ksiêdze wieczystej i jego wykrelenia] nie jest niezgodny z art. 64
ust. 2 w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 Konstytucji.
2. Powy¿szy przepis nie jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w zwi¹zku
z art. 64 ust. 2 Konstytucji.
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49.
SYGNATURA:
U 16/02
DATA:
26 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. § 6 ust. 2 pkt 4 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia
11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó³owego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych w zwi¹zku z pkt. V wzoru
og³oszenia o konkursie, stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia [okrelenie w og³oszeniu o konkursie dla kandydatów na aplikantów notarialnych zakresu wiedzy obowi¹zuj¹cej na konkursie, obejmuj¹cej wiadomoci z prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, podatkowego,
konstytucyjnego i prawa o notariacie, wiadomoci z zakresu systemu organów w³adzy i administracji publicznej, struktury organów wymiaru sprawiedliwoci i organów samorz¹du notarialnego, a tak¿e wiedzy ogólnej]
jest niezgodny z art. 71 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo o notariacie oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
2. § 2 pkt 4 [podanie przez Krajow¹ Radê Rzeczników Patentowych
w og³oszeniu o konkursie o wpis na listê aplikantów rzecznikowskich minimalnej liczby wniosków, których z³o¿enie warunkuje przeprowadzenie
konkursu] oraz § 5 ust. 1 [podjêcie przez Krajow¹ Radê Rzeczników Patentowych uchwa³y o nieprzeprowadzaniu konkursu, je¿eli po up³ywie terminu sk³adania wniosków o wpis na listê aplikantów ich liczba nie przekracza liczby minimalnej okrelonej w og³oszeniu Rady o konkursie] i ust. 2
[og³oszenie przez Krajow¹ Radê Rzeczników Patentowych o kolejnym
konkursie po up³ywie szeciu miesiêcy od podjêcia uchwa³y o nieprzeprowadzaniu poprzedniego konkursu] rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listê, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich s¹ niezgodne z art. 39 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 65 ust. 1 Konstytucji.
§ 6 ust. 2 pkt 4 rozporz¹dzenia powo³anego w punkcie 1 sentencji
w zwi¹zku z punktem V wzoru og³oszenia o konkursie, stanowi¹cego za³¹cznik do tego rozporz¹dzenia, oraz § 2 pkt 4 i § 5 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia powo³anego w punkcie 2 sentencji trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem
30 czerwca 2005 r.

114

Informacja o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoci i orzecznictwa TK w 2004 r.

50.
SYGNATURA:
SK 9/03
DATA:
27 lipca 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka F.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
§ 54 ust. 5 pkt 1 [niemo¿noæ odliczenia na podstawie faktury wystawionej przez zak³ad pracy chronionej podatku naliczonego, je¿eli nale¿noæ nie zosta³a zap³acona za porednictwem banku] i ust. 7 pkt 2 [stosowanie powy¿szej zasady wy³¹cznie do faktur dokumentuj¹cych nale¿noci,
których zap³ata ze wzglêdu na ich wysok¹ wartoæ musi  zgodnie z przepisami o dzia³alnoci gospodarczej  nast¹piæ za porednictwem banku]
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz o podatku akcyzowym jest zgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w zwi¹zku
z art. 21 ust. 1 oraz z art. 84 Konstytucji i nie jest niezgodny z art. 20,
art. 22 oraz z art. 217 Konstytucji.
51.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

P 2/04
28 lipca 2004 r.
5 sêdziów
S¹d Rejonowy dla Krakowa-ródmiecia

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 5054 § 2 kodeksu postêpowania cywilnego [dopuszczalnoæ wniesienia powództwa wzajemnego oraz zarzutu potr¹cenia w postêpowaniu
uproszczonym, je¿eli roszczenia nadaj¹ siê do rozpoznania w tym postêpowaniu] w zakresie, w jakim odnosi siê do zarzutu potr¹cenia, nie jest
niezgodny z art. 2 Konstytucji.
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52.
SYGNATURA:
SK 10/04
DATA:
6 wrzenia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grzegorz S.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 291 § 1 kodeksu postêpowania karnego [mo¿liwoæ wydania
przez prokuratora w postêpowaniu przygotowawczym postanowienia o zabezpieczeniu kary grzywny i niektórych rodków karnych na mieniu podejrzanego o pope³nienie przestêpstwa] jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3,
art. 42 ust. 3 oraz art. 64 Konstytucji.
2. Art. 293 § 2 w zwi¹zku z art. 437 § 1 i art. 426 § 1 ww. kodeksu
[tryb rozpatrzenia za¿alenia na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu przez s¹d rejonowy, w którego okrêgu prowadzi siê postêpowanie] jest
zgodny z art. 2 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.
53.
SYGNATURA:
P 4/04
DATA:
7 wrzenia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Rejonowy w Wieliczce
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 6261 § 4 kodeksu postêpowania cywilnego [ograniczenie mo¿liwoci zwolnienia od kosztów s¹dowych w postêpowaniu wieczystoksiêgowym osób, które nie s¹ w stanie ich ponieæ bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny] jest niezgodny z art. 45 ust. 1
w zwi¹zku z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
54.
SYGNATURA:
SK 30/03
DATA:
7 wrzenia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Helena S.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych [wymaganie co najmniej 5-letniego okresu sk³adkowego i niesk³adkowego dla
nabycia prawa do renty w razie niezdolnoci do pracy powsta³ej po ukoñczeniu 30 lat] s¹ zgodne z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 67 Konstytucji.
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55.
SYGNATURA:
K 2/03
DATA:
9 wrzenia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w zakresie, w jakim ustanawia kompetencjê Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do okrelania op³at abonamentowych, jest niezgodny
z art. 217 oraz jest zgodny z art. 213 Konstytucji.
2. Art. 48 ust. 3 ww. ustawy [upowa¿nienie dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do uregulowania, w drodze rozporz¹dzenia, op³at abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych] jest
niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 oraz jest zgodny z art. 213 ust. 1 Konstytucji.
Powy¿sze przepisy ustawy trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 30 wrzenia 2005 r.
Op³aty pobierane na podstawie zakwestionowanych przepisów nie
podlegaj¹ zwrotowi.
56.
SYGNATURA:
K 34/03
DATA:
21 wrzenia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa pos³ów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym [obowi¹zek ewidencjonowania obrotu
za pomoc¹ kas rejestruj¹cych przez podatników sprzedaj¹cych towary
i wiadcz¹cych us³ugi na rzecz konsumentów i rolników indywidualnych]
oraz rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestruj¹cych [niektóre sprawy kas rejestruj¹cych, w szczególnoci zwolnienie z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za pomoc¹ takich
kas tylko do koñca 2003 r.] s¹ zgodne z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 1, art. 87
ust. 1, art. 92 ust. 1 oraz z art. 217 Konstytucji.
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57.
SYGNATURA:
U 2/04
DATA:
5 padziernika 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. § 19 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie uprawiania alpinizmu [obowi¹zek ubezpieczenia siê od nastêpstw
nieszczêliwych wypadków przez osoby organizuj¹ce uprawianie alpinizmu i osoby uprawiaj¹ce dyscypliny alpinistyczne] jest niezgodny z art. 53
ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz z art. 92
ust. 1 Konstytucji [wykroczenie poza materiê okrelon¹ w udzielonym
Radzie Ministrów upowa¿nieniu ustawowym].
2. § 19 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia jest niezgodny z art. 4 pkt 4 ustawy
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
58.
SYGNATURA:
SK 23/02
DATA:
6 padziernika 2004 r.
SK£AD TK:
Pe³ny
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rafa³ J.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 3921 § 1 kodeksu postêpowania cywilnego [niedopuszczalnoæ
kasacji w sporze o prawo maj¹tkowe, je¿eli wartoæ przedmiotu zaskar¿enia jest ni¿sza ni¿ 10 tys. z³otych] jest zgodny z art. 64 ust. 2 w zwi¹zku
z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
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59.
SYGNATURA:
P 22/03
DATA:
12 padziernika 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Apelacyjny we Wroc³awiu
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 21 i 381 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym osób wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia [ograniczenie roszczeñ z tytu³u wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej osób wykonuj¹cych pracê na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej do wiadczeñ wymienionych w ustawie] s¹ niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
60.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATORZY POSTÊPOWANIA:

K 31/02
12 padziernika 2004 r.
5 sêdziów
Rada Powiatu Zambrowskiego
(K 31/02), Rada Powiatu Bia³ostockiego (K 46/02), Rada Powiatu Kolneñskiego (K 47/02), Rada Powiatu
¯agañskiego (K 3/03)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej [odpowiedzialnoæ finansowa jednostek samorz¹du terytorialnego
wynikaj¹ca z przejêcia zobowi¹zañ i nale¿noci samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej po jego likwidacji] nie jest niezgodny
z art. 167 ust. 1 Konstytucji.
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61.
SYGNATURA:
P 8/04
DATA:
18 padziernika 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Okrêgowy w Warszawie
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 101 § 3 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika 1934 r.  Prawo upad³ociowe [wy³¹czenie mo¿liwoci wniesienia za¿alenia na odwo³anie przez s¹d syndyka masy upad³ociowej, je¿eli
syndyk nie pe³ni nale¿ycie swoich obowi¹zków] jest niezgodny z art. 78
Konstytucji.
62.
SYGNATURA:
K 1/04
DATA:
19 padziernika 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy 
Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o S³u¿bie Celnej [obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza celnego ze s³u¿by w razie postawienia go w stan
oskar¿enia o umylne pope³nienie przestêpstwa ciganego z oskar¿enia
publicznego lub w razie zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania] jest zgodny z art. 32 oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 3
w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji.
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63.
SYGNATURA:
SK 33/03
DATA:
25 padziernika 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka M.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 19 ust. 3b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 26 marca 2002 r. [utrata prawa do obni¿enia podatku nale¿nego o podatek naliczony wskutek uchybienia terminom do skorzystania z tego prawa] w zakresie, w jakim pozbawia prawa do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
podatnika, który dokona³ obni¿enia kwoty podatku nale¿nego wczeniej
ni¿ w rozliczeniu za miesi¹c, w którym otrzyma³ dokument celny, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w zwi¹zku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz
art. 2 Konstytucji.
64.
SYGNATURA:
SK 7/04
DATA:
26 padziernika 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Józef K.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r. [czasowe opodatkowanie w³acicieli i posiadaczy ciê¿arowych
rodków transportu] jest zgodny z art. 2, 32 i 84 Konstytucji.
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65.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
ROZSTRZYGNIÊCIE:

SK 1/04
27 padziernika 2004 r.
5 sêdziów
Józef ¯.

I
1. Art. 399 kodeksu postêpowania cywilnego [dopuszczalnoæ wznowienia postêpowania na zasadach okrelonych w kodeksie] jest zgodny
z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 190 ust. 4 Konstytucji.
2. Art. 4011 ww. kodeksu [ograniczenie, wed³ug wyk³adni przyjmowanej przez s¹dy, mo¿liwoci wznowienia postêpowania cywilnego po stwierdzeniu przez TK niekonstytucyjnoci podstawy rozstrzygniêcia do spraw
zakoñczonych orzeczeniem merytorycznym] jest niezgodny z art. 190
ust. 4 w zwi¹zku z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
II
1. Art. 4011 kodeksu postêpowania cywilnego traci moc obowi¹zuj¹c¹
z up³ywem dwunastu miesiêcy od dnia og³oszenia wyroku w Dzienniku
Ustaw.
2. Odroczenie utraty mocy obowi¹zuj¹cej niekonstytucyjnego przepisu prawnego w wyroku uwzglêdniaj¹cym skargê konstytucyjn¹ nie stoi na
przeszkodzie wzruszeniu orzeczeñ zapad³ych w sprawie skar¿¹cego,
w zwi¹zku z którymi zosta³a z³o¿ona skarga konstytucyjna.
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66.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

K 18/03
3 listopada 2004 r.
5 sêdziów
Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych

ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 3 ustawy z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grob¹ kary [relacje miêdzy
osob¹ fizyczn¹, która pope³ni³a czyn zabroniony, a podmiotem zbiorowym
warunkuj¹ce odpowiedzialnoæ tego drugiego; uzale¿nienie odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego od uzyskania b¹d mo¿liwoci uzyskania korzyci z dzia³ania osoby fizycznej] jest zgodny z art. 2 Konstytucji.
2. Art. 4 w zwi¹zku z art. 36 ust. 1 ww. ustawy [zwi¹zanie orzeczeniami stwierdzaj¹cymi pope³nienie czynu karalnego przez osobê fizyczn¹ s¹du
orzekaj¹cego o odpowiedzialnoci podmiotu zbiorowego]:
a) s¹ niezgodne z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji,
b) nie s¹ niezgodne z art. 42 ust. 3 Konstytucji.
3. Art. 5 ww. ustawy w zakresie dotycz¹cym art. 3 pkt 4 tej ustawy
[odpowiedzialnoæ podmiotu zbiorowego za czyn karalny osoby fizycznej
bêd¹cej przedsiêbiorc¹, je¿eli organizacja tego podmiotu nie zapewni³a
unikniêcia czynu zabronionego przez tak¹ osobê fizyczn¹, którego mo¿na
by³o unikn¹æ, gdyby osoba ta zachowa³a nale¿yt¹ ostro¿noæ] jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.
4. Art. 7, art. 17, 18 i 20 [wysokoæ kary wymierzanej podmiotowi zbiorowemu jako okrelony odsetek jego przychodu lub wydatków z roku podatkowego poprzedzaj¹cego wydanie orzeczenia o karze] oraz art. 21 [podobnie ustalana wysokoæ kary za nieprzestrzeganie przez podmiot
zbiorowy niektórych zakazów dodatkowo orzeczonych przez s¹d] ww.
ustawy s¹ niezgodne z art. 2 Konstytucji.
5. Art. 23 ww. ustawy [przypisanie ciê¿aru dowodu temu, kto dowód
zg³asza] jest zgodny z art. 42 ust. 3 Konstytucji.
6. Art. 33 ww. ustawy [reprezentowanie podmiotu zbiorowego przed
s¹dem przez cz³onka organu oraz prawo do obroñcy bêd¹cego adwokatem
lub radc¹ prawnym] jest niezgodny z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.
7. Art. 40 ww. ustawy [mo¿liwoæ z³o¿enia kasacji od wyroku s¹du
drugiej instancji wy³¹cznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika
Praw Obywatelskich] jest zgodny z art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji.
8. Art. 48 ww. ustawy [12-miesiêczna vacatio legis] jest zgodny z art. 2
i art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Przepisy ustawy wskazane w punktach 2, 3, 4 i 6 trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 30 czerwca 2005 r.
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67.
SYGNATURA:
K 38/03
DATA:
8 listopada 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa pos³ów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 7c ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora [postêpowanie z wnioskiem o wyra¿enie zgody przez Sejm lub Senat
na poci¹gniêcie pos³a lub senatora do odpowiedzialnoci karnej; odes³anie
do regulaminów Sejmu i Senatu w kwestii wskazania organu w³aciwego
do rozpatrzenia tego wniosku] jest zgodny z art. 105 ust. 6 i art. 7 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.
68.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

Kp 1/04
10 listopada 2004 r.
Pe³ny
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
(kontrola prewencyjna)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 
Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy  Prawo o ruchu drogowym, zmieniaj¹cy art. 3 ust. 2 prawa o zgromadzeniach w zakresie, w jakim zakazuje uczestnictwa w zgromadzeniach osobom, których wygl¹d zewnêtrzny
uniemo¿liwia ich identyfikacjê, jest niezgodny z art. 2 oraz z art. 57
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
2. Art. 1 pkt 5 zaskar¿onej ustawy, dodaj¹cy do prawa o zgromadzeniach
art. 10a ust. 2 [solidarna odpowiedzialnoæ organizatora zgromadzenia  wraz
ze sprawc¹  za szkodê wyrz¹dzon¹ w trakcie zgromadzenia lub bezporednio po jego rozwi¹zaniu], jest niezgodny z art. 2 oraz z art. 57 Konstytucji.
3. Art. 1 pkt 6 zaskar¿onej ustawy, nadaj¹cy art. 12 ust. 1 pkt 4 prawa
o zgromadzeniach [jedna z podstaw rozwi¹zania zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy] brzmienie: wygl¹d zewnêtrzny uczestników
zgromadzenia uniemo¿liwia ich identyfikacjê, jest niezgodny z art. 2 oraz
z art. 57 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
4. Przepisy wskazane w punktach 1-3 nie s¹ nierozerwalnie zwi¹zane
z ca³¹ ustaw¹.
Sêdzia Jerzy Stêpieñ z³o¿y³ zdanie odrêbne co do ca³oci wyroku.
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69.
SYGNATURA:
P 19/03
DATA:
16 listopada 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Okrêgowy w Poznaniu
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Artyku³ 87 § 1 kodeksu postêpowania cywilnego [ograniczenie krêgu
osób, sporód których strona postêpowania cywilnego mo¿e ustanowiæ pe³nomocnika procesowego] jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 63 Konstytucji.
70.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATORZY POSTÊPOWANIA:

SK 64/03
22 listopada 2004 r.
5 sêdziów
Robert W. (SK 64/03), Dorota M.
(SK 65/03), Agnieszka G.-L.
(SK 66/03), Krzysztof B. (SK 67/03)

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 180 § 2 kodeksu postêpowania karnego [mo¿liwoæ zwolnienia
radcy prawnego z obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej przez s¹d
w postêpowaniu przygotowawczym, je¿eli jest to niezbêdne dla dobra
wymiaru sprawiedliwoci, a okolicznoæ objêta tajemnic¹ nie mo¿e byæ
ustalona na podstawie innego dowodu] jest zgodny z art. 2, art. 17, art. 31
ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 49 i art. 51 ust. 2 Konstytucji.
71.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

P 15/03
23 listopada 2004 r.
5 sêdziów
NSA Orodek Zamiejscowy w Gdañsku

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy 
Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw w czêci obejmuj¹cej s³owa w wymiarze co najmniej 1/2 obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ [uzyskanie z mocy prawa stopnia awansu nauczyciela mianowanego z dniem wejcia w ¿ycie ustawy przez nauczycieli spe³niaj¹cych wymagania wskazane w ustawie] jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
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72.
SYGNATURA:
K 7/04
DATA:
29 listopada 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji [upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia reguluj¹cego zagadnienia dotycz¹ce równowa¿nika pieniê¿nego dla policjantów za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego  m.in. wysokoæ równowa¿nika, zasady jego przyznawania, odmowy przyznania, cofania, zwracania  przy uwzglêdnieniu podmiotów uprawnionych do jego otrzymania] w zakresie, w jakim upowa¿nia ministra w³aciwego do spraw wewnêtrznych do okrelenia,
w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw finansów publicznych,
w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owych zasad cofania i zwracania równowa¿nika pieniê¿nego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, jest
zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 92 ust. 2 ww. ustawy [upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia reguluj¹cego zagadnienia dotycz¹ce równowa¿nika pieniê¿nego dla
policjantów za brak lokalu mieszkalnego] w zakresie, w jakim zawiera
upowa¿nienie dla ministra w³aciwego do spraw wewnêtrznych do okrelenia, w porozumieniu z ministrem w³aciwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owych zasad cofania i zwracania równowa¿nika pieniê¿nego za brak lokalu mieszkalnego, jest
zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 94 ust. 2 ww. ustawy [upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia reguluj¹cego zagadnienia dotycz¹ce pomocy finansowej dla policjantów na uzyskanie lokalu mieszkalnego] w zakresie, w jakim zawiera upowa¿nienie dla ministra w³aciwego do spraw wewnêtrznych do okrelenia,
w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owych zasad cofania i zwracania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, jest zgodny z art. 92
ust. 1 Konstytucji.
4. Art. 97 ust. 2 ww. ustawy [upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia okrelaj¹cego warunki najmu lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê
w budynkach bêd¹cych w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych w zarz¹dzie jednostek organizacyjnych Policji, a tak¿e praw i obowi¹zków najemcy i wynajmuj¹cego] jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
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73.
SYGNATURA:
SK 31/04
DATA:
30 listopada 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka L.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym [obowi¹zek administracji skarbowej
na³o¿enia na podatnika dodatkowego zobowi¹zania podatkowego w wysokoci odpowiadaj¹cej 30% kwoty zawy¿enia w razie stwierdzenia, ¿e
podatnik w z³o¿onej deklaracji podatkowej wykaza³ kwotê zwrotu ró¿nicy
podatku lub zwrotu podatku naliczonego wy¿sz¹ od nale¿nej] jest zgodny
z art. 64 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 oraz 31 ust. 3 Konstytucji.
74.
SYGNATURA:
SK 29/04
DATA:
6 grudnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Jacek B.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 464 § 2 w zwi¹zku z art. 464 § 1 oraz art. 246 § 1 i 2 kodeksu
postêpowania karnego [uzale¿nienie od decyzji s¹du prawa udzia³u zatrzymanego, jego obroñcy albo pe³nomocnika w posiedzeniu s¹du rozpatruj¹cego za¿alenie na zatrzymanie] jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 41
ust. 2 zd. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji przez to, ¿e nie gwarantuje zatrzymanemu lub jego obroñcy albo pe³nomocnikowi wziêcia udzia³u w posiedzeniu s¹du rozpatruj¹cego za¿alenie na zatrzymanie, oraz nie jest niezgodny z art. 41 ust. 3 zd. 2 Konstytucji.
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75.
SYGNATURA:
K 20/04
DATA:
13 grudnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 45 ust. 1 ustawy bud¿etowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r.
w zakresie, w jakim zobowi¹zuje do dokonania wp³aty do bud¿etu pañstwa w wysokoci 40% planowanych wp³ywów na fundusz pomocy postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 kodeksu karnego wykonawczego, jest zgodny z art. 67 ust. 2 oraz nie jest niezgodny z art. 41 ust. 4
i art. 64 ust. 1 w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
76.
SYGNATURA:
K 25/03
DATA:
14 grudnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa pos³ów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych [zakaz prowadzenia przez partiê dzia³alnoci gospodarczej oraz
wyczerpuj¹cy katalog dozwolonych sposobów pozyskiwania przez partiê
dochodów z jej maj¹tku] jest zgodny z art. 11 i art. 22 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 Konstytucji.
2. Art. 24 ust. 4 i 5 ww. ustawy [dopuszczalnoæ u¿yczania nieruchomoci partii wy³¹cznie na biura poselskie i senatorskie oraz biura radnych]
jest zgodny z art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji.
Sêdzia Teresa Dêbowska-Romanowska z³o¿y³a zdanie odrêbne do uzasadnienia wyroku.
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77.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
ROZSTRZYGNIÊCIE:

K 2/04
15 grudnia 2004 r.
5 sêdziów
Grupa pos³ów

I
1. Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczeniu na
poczet ceny sprzeda¿y albo op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pañstwa wartoci nieruchomoci pozostawionych poza
obecnymi granicami pañstwa polskiego [posiadanie obywatelstwa polskiego
jako warunek prawa zaliczenia] jest zgodny z art. 2, 21, art. 31 ust. 3, art. 32
oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest niezgodny z art. 52 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy [zamieszkiwanie na sta³e w RP co
najmniej od wejcia ustawy w ¿ycie jako warunek prawa zaliczenia] jest
niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 oraz nie jest
niezgodny z art. 21 i art. 52 ust. 1 Konstytucji.
3. Art. 2 ust. 2 ww. ustawy [warunki przejcia prawa zaliczenia na spadkobierców] w czêci stanowi¹cej zwrot: i zamieszkuj¹ na sta³e w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej ustawy jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2
oraz nie jest niezgodny z art. 21 i art. 52 ust. 1 Konstytucji.
4. Art. 2 ust. 4 [wy³¹czenie prawa zaliczenia w stosunku do osób, które
w ramach kompensacji mienia zabu¿añskiego przewidzianej w tzw. uk³adach
republikañskich naby³y w³asnoæ albo u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
Skarbu Pañstwa na podstawie odrêbnych przepisów] i art. 16 [uznanie, ¿e
korzyci uzyskane na podstawie owych przepisów lub niniejszej ustawy stanowi¹ wykonanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tzw. uk³adów republikañskich]
ww. ustawy w zakresie, w jakim dotycz¹ osób, które na podstawie odrêbnych
przepisów naby³y na w³asnoæ lub u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci od
Skarbu Pañstwa o wartoci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z obowi¹zuj¹cych przepisów o prawie do zaliczenia, s¹ niezgodne z art. 2, art. 32 w zwi¹zku z art. 64
ust. 1 i 2 oraz nie s¹ niezgodne z art. 21 ust. 2 Konstytucji.
5. Art. 3 ust. 2 ww. ustawy [górny pu³ap prawa zaliczenia: 15% wartoci
nieruchomoci pozostawionych na kresach wschodnich i nie wiêcej ni¿ 50.000
PLN] oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji [w brzmieniu nadanym przez badan¹ ustawê z 12 grudnia
2003 r.  uwzglêdnienie tego samego limitu w przypadkach nabycia sk³adników prywatyzowanego maj¹tku pañstwowego] s¹ niezgodne z art. 2, art. 31
ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 przez to, ¿e ustalaj¹ arbitralnie granice
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realizacji prawa zaliczenia w sposób nie uwzglêdniaj¹cy zró¿nicowanej sytuacji osób uprawnionych oraz nie s¹ niezgodne z art. 21 ust. 2 Konstytucji.
6. Art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z 12 grudnia 2003 r. [dopuszczenie
zeznañ co do faktów istotnych dla potwierdzenia prawa zaliczenia jedynie
wiadków, którzy byli pe³noletni w chwili zawarcia tzw. umów republikañskich] jest niezgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.
7. Art. 9 ust. 2 ww. ustawy [stosowanie rozdzia³u 12 kodeksu postêpowania administracyjnego, z wyj¹tkiem art. 146 § 1, do postêpowañ zakoñczonych wydaniem zawiadczenia o prawie do zaliczania] jest zgodny
z art. 2 Konstytucji.
8. Art. 15 (stosowanie przepisów ustawy do postêpowañ wszczêtych
i niezakoñczonych przed jej wejciem w ¿ycie) ustawy powo³anej w pkt 1
w zakresie, w jakim dotyczy postêpowania poprzedzaj¹cego wydanie decyzji o prawie zaliczenia, jest zgodny z art. 2 Konstytucji.
II
Przepisy ustaw wskazane w czêci I pkt 5 sentencji trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 30 kwietnia 2005 r.
78.
SYGNATURA:
SK 19/03
DATA:
21 grudnia 2004 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Ryszard S.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S³u¿bie Celnej [obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza celnego w razie prawomocnego
skazania go za przestêpstwo umylne] jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 60
Konstytucji.
79 (ostatni w 2004 r.)
SYGNATURA:
SK 35/02
DATA:
27 grudnia 2004 r.
SK£AD TK:
3 sêdziów
INICJATORZY POSTÊPOWANIA: El¿bieta K., Zbigniew M.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
§ 2b rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego [zaliczenie do krêgu podatników jednostek organizacyjnych niemaj¹cych osobowoci prawnej] jest niezgodny z art. 217
Konstytucji.
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S t y c z e ñ 2 0 0 5 r.:
80.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

K 31/03
10 stycznia 2005 r.
5 sêdziów
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 padziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê [obni¿enie obowi¹zuj¹cej p³acy minimalnej w stosunku do pracowników o sta¿u pracy nieprzekraczaj¹cym dwa lata] jest
zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
81.
SYGNATURA:
SK 60/03
DATA:
11 stycznia 2005 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Garegin A.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 549 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r.  Kodeks postêpowania karnego [ponoszenie przez Skarb Pañstwa kosztów postêpowania tak¿e wtedy, gdy oskar¿onego uniewinniono lub umorzono postêpowanie, z wyj¹tkiem op³at na rzecz zespo³ów adwokackich, a w sprawie
wystêpowali obroñcy i pe³nomocnicy ustanowieni z wyboru]
a) jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie jest niezgodny z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 45 oraz art. 77 Konstytucji.
2. Art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania karnego [sprawy, w których przed dniem
wejcia w ¿ycie k.p.k. z 1997 r. rozpoczêto rozprawê g³ówn¹, tocz¹ siê do
koñca postêpowania w danej instancji wed³ug przepisów dotychczasowych]
a) s¹ zgodne z art. 2 i art. 42 ust. 2 Konstytucji,
b) nie s¹ niezgodne z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 oraz art. 77
Konstytucji.
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82.
SYGNATURA:
K 24/04
DATA:
12 stycznia 2005 r.
SK£AD TK:
Pe³ny
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Grupa senatorów
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej [zasiêganie przez Radê Ministrów
opinii organu w³aciwego na podstawie regulaminu Sejmu przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie UE] w zakresie, w jakim pomija obowi¹zek zasiêgania opinii organu w³aciwego na podstawie regulaminu Senatu, jest niezgodny z art. 10 ust. 2 i art. 95 ust. 1 Konstytucji.
Sêdziowie Jerzy Ciemniewski, Ewa £êtowska i Janusz Niemcewicz
z³o¿yli zdania odrêbne co do ca³oci wyroku.
83.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

P 15/02
13 stycznia 2005 r.
5 sêdziów
S¹d Rejonowy dla £odzi-ródmiecia

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 107 § 1 i 4 kodeksu karnego skarbowego [sankcje karne za nielegalne prowadzenie gry losowej, zak³adu wzajemnego, gry na automacie
lub gry na automacie o niskich wygranych] w zwi¹zku z art. 2 ust. 1 i 2a
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak³adach wzajemnych [definicje
ww. pojêæ] jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
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84.
SYGNATURA:
DATA:
SK£AD TK:
INICJATOR POSTÊPOWANIA:

K 15/03
18 stycznia 2005 r.
5 sêdziów
Komisja Krajowa NSZZ Solidarnoæ

ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 1 pkt 2 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
[przesuniêcie o rok wprowadzenia drugiego i trzeciego etapu podwy¿ek
dla pracowników szkolnictwa wy¿szego] s¹ zgodne z art. 2 oraz art. 7
Konstytucji.
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85.
SYGNATURA:
K 25/04
DATA:
25 stycznia 2005 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Rzecznik Praw Obywatelskich
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych w zakresie, w jakim upowa¿nia Radê Ministrów do okrelenia, w drodze rozporz¹dzenia, wymagañ kwalifikacyjnych
pracowników samorz¹dowych,
2. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie, w jakim ustala on tabelê wymagañ kwalifikacyjnych kierowników i zastêpców kierowników, o których
mowa w art. 20 ust. 4 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do tego rozporz¹dzenia,
3. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporz¹dzenia wymienionego w pkt 2 w zakresie,
w jakim ustala on tabele wymagañ kwalifikacyjnych pracowników, stanowi¹ce za³¹cznik nr 4 do tego rozporz¹dzenia,
4. § 3 pkt 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w urzêdach gmin, starostwach powiatowych i urzêdach marsza³kowskich w zakresie, w jakim ustala on tabele
wymagañ kwalifikacyjnych pracowników, które s¹ okrelone w za³¹czniku nr 3 do tego rozporz¹dzenia
 s¹ niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Powy¿sze przepisy trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 31 lipca 2005 r.
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86.
SYGNATURA:
P 10/04
DATA:
26 stycznia 2005 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Rejonowy we W³oszczowej
ROZSTRZYGNIÊCIE:
1. Art. 96 ust. 1 w zwi¹zku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 Prawo bankowe [mo¿liwoæ wystawiania przez banki tytu³ów egzekucyjnych, które mog¹ byæ podstaw¹ egzekucji po nadaniu im klauzuli wykonalnoci] jest zgodny z art. 45 ust. 1 w zwi¹zku z art. 76 Konstytucji.
87.
SYGNATURA:
SK 27/03
DATA:
31 stycznia 2005 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
Spó³ka P.
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 47928 § 3 kodeksu postêpowania cywilnego w zakresie, w jakim
uniemo¿liwia zamieszczenie w odwo³aniu od decyzji Prezesa Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów do S¹du Okrêgowego w Warszawie  s¹du ochrony konkurencji i konsumentów wniosku o uchylenie zaskar¿onej decyzji w ca³oci jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji.
88.
SYGNATURA:
P 9/04
DATA:
31 stycznia 2005 r.
SK£AD TK:
5 sêdziów
INICJATOR POSTÊPOWANIA:
S¹d Okrêgowy w Toruniu
ROZSTRZYGNIÊCIE:
Art. 22 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê  Prawo celne [dodanie w przepisach wprowadzaj¹cych kodeks celny
skarbowy przepisu nakazuj¹cego stosowanie dotychczasowych przepisów
do okrelonych czynów zabronionych pope³nionych przed wejciem Polski do UE] jest niezgodny z art. 2 Konstytucji w zwi¹zku z art. 15 ust. 1
zdanie trzecie Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
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Za³¹cznik 5
SPIS ORZECZEÑ TRYBUNA£U KONSTYTUCYJNEGO
CYTOWANYCH W INFORMACJI
Dane dotycz¹ce ka¿dego orzeczenia obejmuj¹ (w nastêpuj¹cej kolejnoci):
 datê,
 sygnaturê,
 numer zeszytu (w ramach rocznika odpowiadaj¹cego dacie orzeczenia) zbioru urzêdowego orzecznictwa TK (OTK ZU), w którym opublikowano orzeczenie wraz z uzasadnieniem (litera A lub B oznacza seriê),
 numer pozycji w OTK ZU,
 w nawiasach: czêæ Informacji, w której zosta³o powo³ane dane
orzeczenie.
Ponadto wszystkie wyroki wydane w okresie od stycznia 2004 r. do
stycznia 2005 r. s¹ omówione w za³¹czniku 4.
Orzeczenie merytoryczne1:
29.09.97, K 15/97, 3-4, 37 (I.6)
Wyroki:
3.06.98, K 34/97, 4, 49 (II.2)
12.01.00, P 11/98, 1, 3 (II.3,6)
4.10.00, P 8/00, 6, 189 (I.5)
10.10.00, P 8/99, 6, 190 (II.5)
24.10.00, K 12/00, 8/2001, 267 (I.6)
29.05.01, K 5/01, 8, 266 (II.5)
4.12.01, SK 18/00, 8, 256 (I.5)
27.05.02, K 20/01, 3A, 34 (II.2)
11.06.02, SK 5/02, 4A, 41 (II.4)
12.06.02, P 13/01, 4A, 42 (II.3)
1
Przed wejciem w ¿ycie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. rozstrzygniêcia TK
o charakterze merytorycznym (odpowiedniki obecnych wyroków) nosi³y nazwê orzeczenie.
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2.10.02, K 48/01, 5A, 62 (II.6)
11.12.02, SK 27/01, 7A, 93 (II.2)
18.12.02, K 43/01, 7A, 96 (II.2)
19.12.02, K 33/02, 7A, 97 (I.5, II.6)
28.01.03, SK 37/01, 1A, 3 (II.4)
19.02.03, P 11/02, 2A, 12 (II.7)
5.03.03, K 7/01, 3A, 19 (II.4)
9.06.03, SK 12/03, 6A, 51 (II.4)
2.07.03, K 25/01, 6A, 60 (II.3)
17.07.03, K 35/01, 6A, 64 (II.3)
23.09.03, K 20/02, 7A, 76 (II.4)
7.01.04, K 14/03, 1A, 1 (I.5)
13.01.04, SK 10/03, 1A, 2
20.01.04, SK 26/03, 1A, 3 (I.5)
27.01.04, P 9/03, 1A, 4
17.02.04, SK 39/02, 2A, 7
18.02.04, K 12/03, 2A, 8 (I.5, II.2)
18.02.04, P 21/02, 2A, 9 (I.5, II.2)
24.02.04, K 54/02, 2A, 10 (I.5, II.1)
2.03.04, SK 53/03, 3A, 16 (I.3, II.7)
3.03.04, K 29/03, 3A, 17 (I.5)
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8.03.04, SK 23/03, 3A, 18
9.03.03, K 12/02, 3A, 19 (I.5)
16.03.04, K 22/03, 3A, 20 (II.4)
24.03.04, K 37/03, 3A, 21 (I.1, I.4)
30.03.04, K 32/03, 3A, 22
30.03.04, SK 14/03, 3A, 23
6.04.04, SK 56/03, 4A, 29
20.04.04, K 45/02, 4A, 30
21.04.04, K 33/03, 4A, 31 (I.5, I.6, II.5)
26.04.04, K 50/02, 4A, 32
27.04.04, K 24/03, 4A, 33 (I.3)
4.05.04, K 8/03, 5A, 37
4.05.04, K 40/02, 5A, 38
5.05.04, P 2/03, 5A, 39 (I.5)
10.05.04, SK 39/03, 5A, 40
11.05.04, K 4/03, 5A, 41 (I.5)
12.05.04, SK 34/02, 5A, 42
12.05.04, U 1/04, 5A, 43
17.05.04, SK 32/03, 5A, 44
18.05.04, SK 38/03, 5A, 45 (I.3, II.4)
25.05.04, SK 44/03, 5A, 46 (I.5)
31.05.04, K 15/04, 5A, 47 (I.6)
1.06.04, U 2/03, 6A, 54
7.06.04, P 4/03, 6A, 55
14.06.04, SK 21/03, 6A, 56
14.06.04, P 17/03, 6A, 57 (II.2)
15.06.04, SK 43/03, 6A, 58
21.06.04, SK 22/03, 6A, 59
29.06.04, U 1/03, 6A, 60
29.06.04, P 20/02, 6A, 61 (II.3)
6.07.04, P 14/03, 7A, 62
13.07.04, K 20/03, 7A, 63 (I.5)
13.07.04, P 20/03, 7A, 64 (I.5, II.3)
14.07.04, SK 8/03, 7A, 65 (I.5)
20.07.04, SK 11/02, 7A, 66
20.07.04, SK 19/02, 7A, 67 (I.3, II.4)
21.07.04, K 16/03, 7A, 68
21.07.04, SK 57/03, 7A, 69
26.07.04, U 16/02, 7A, 70 (I.5)
27.07.04, SK 9/03, 7A, 71

28.07.04, P 2/04, 7A, 72
6.09.04, SK 10/04, 8A, 80
7.09.04, P 4/04, 8A, 81
7.09.04, SK 30/03, 8A, 82
9.09.04, K 2/03, 8A, 83 (I.3)
21.09.04, K 34/03, 8A, 84 (I.6)
5.10.04, U 2/04, 9A, 88
6.10.04, SK 23/02, 9A, 89
12.10.04, P 22/03, 9A, 90
12.10.04, K 31/02, 9A, 91
18.10.04, P 8/04, 9A, 92
19.10.04, K 1/04, 9A, 93 (I.5)
25.10.04, SK 33/03, 9A, 94
26.10.04, SK 7/04, 9A, 95
27.10.04, SK 1/04, 9A, 96 (I.3)
3.11.04, K 18/03, 10A, 103
8.11.04, K 38/03, 10A, 104
10.11.04, Kp 1/04, 10A, 105 (I.1, I.5)
16.11.04, P 19/03, 10A, 106
22.11.04, SK 64/03, 10A, 107
23.11.04, P 15/03, 10A, 108
29.11.04, K 7/04, 10A, 109
30.11.04, SK 31/04, 10A, 110
6.12.04, SK 29/04, 11A, 114
13.12.04, K 20/04, 11A, 115
14.12.04, K 25/03, 11A, 116 (I.5)
15.12.04, K 2/04, 11A, 117 (I.5, II.6)
21.12.04, SK 19/03, 11A, 118
27.12.04, SK 35/02, 11A, 119
10.01.05, K 31/03, 1A, 1, (I.5)
11.01,05, SK 60/03, 1A, 2
12.01.05, K 24/04, 1A, 3, (I.3)
13.01,05, P 15/02, 1A, 4
18.01.05, K 15/03, 1A, 5
25.01,05, K 25/04, 1A, 6
26.01.05, P 10/04, 1A, 7, (I.6)
31.01.05, SK 27/03, 1A, 8
31.01.05, P 9/04, 1A, 9
15.02.05, K 48/04
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Postanowienia sygnalizacyjne:
2.07.02, S 1/02, 4A, 54 (II.7)
12.03.03, S 1/03, 3A, 24 (II.7)
27.05.03, S 2/03, 5A, 46 (II.7)
2.03.04, S 1/04, 3A, 24 (I.3, II.7)

Postanowienia wydane na etapie
wstêpnej kontroli skarg i wniosków:

28.01.04, Tw 74/02, 1B, 2 (I.2)
7.04.04, Ts 174/02, 2B, 111 (I.2)
12.10.04, Ts 35/042 , (I.2)
24.11.05, Ts 57/04, .... (I.2)
Postanowienia umarzaj¹ce postêpo- 25.01.05, Ts 109/04, (I.2)
wanie:
23.02.05, Ts 35/04, ...... (I.2
18.05.04, K 15/04, 5A, 52 (I.2)
6.10.04, SK 42/02, 4A, 97 (I.2)
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Cztery ostatnie postanowienia zostan¹ zamieszczone w jednym z zeszytów serii B
OTK ZU z 2005 r.
2

