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Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 15 lipca 2013 r., K 7/12

Streszczenie:

Niniejsza glosa dotyczy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2013 r., 
K 7/12, w którym Trybunał uznał zastosowanie trybu pilnego do uchwalenia ustawy 
z dnia 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
za zgodne z Konstytucją. Orzeczenie obejmowało nie tylko zbadanie przesłanek pozwa-
lających na zastosowanie trybu pilnego, ale również spełnienie szeregu standardów le-
gislacyjnych przewidzianych dla stanowienia regulacji podatkowych. Pierwsza część 
opracowania traktuje o przedstawionych przez Trybunał i wnioskodawcę stanowiskach 
dotyczących dopuszczalności zastosowania trybu pilnego, ze szczególnym uwzględnie-
niem wykładni przepisów regulujących tę szczególną procedurę ustawodawczą. W dal-
szej części rozwinięte zostało zagadnienie zasad przyzwoitej legislacji przewidzianych 
dla stanowienia regulacji podatkowych – zachowania odpowiedniej vacatio legis, zaka-
zu naruszania ochrony interesów w toku oraz zakazu zmian w trakcie roku podatkowe-
go. Komentowane orzeczenie ma ogromny wpływ na sferę budżetową państwa. Trybunał 
pozwolił bowiem na uchwalenie w trybie pilnym ustawy, która – zwiększając nałożoną 
na podmioty obrotu gospodarczego składkę na ubezpieczenie rentowe – służyła doraźne-
mu celowi zachowania równowagi budżetowej. 

Słowa kluczowe: tryb pilny, zasady przyzwoitej legislacji, składka na ubezpieczenie 
rentowe, ustawy podatkowe, równowaga budżetowa 

1  Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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1.

Komentowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy ustawy z dnia 21 grud-
nia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych2. Kwestionowaną 
nowelizacją zwiększono wysokość składki na ubezpieczenie rentowe ubezpieczonych 
z 6% na 8%, wzrostem obciążając płatnika. Zarzuty wnioskodawcy nie dotyczyły 
kwestii ekonomicznych.

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 16 grudnia 2011 roku i został skierowany 
do I czytania w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Ro-
dziny3. Rada Ministrów nadała mu klauzulę pilności, uzasadniając to ochroną ważnego 
interesu publicznego w postaci zmniejszenia zadłużenia państwa i wejściem w życie 
proponowanej regulacji z dniem 1 lutego 2012 roku. W sprawozdaniu z dnia 20 grudnia 
2011 roku komisje wniosły o uchwalenie projektu bez poprawek. 21 grudnia 2011 roku 
odbyło się II czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu, po którym niezwłocz-
nie przystąpiono do III czytania. Jeszcze tego samego dnia ustawa została uchwalona 
(251 głosów za, 184 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący) i przekazana Senatowi, który 
nie wniósł do niej poprawek. 22 grudnia 2011 roku ustawa została przekazana Prezy-
dentowi, który podpisał ją 27 grudnia 2011 r. Następnie została ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw z 30 grudnia 2011 r. i weszła w życie 1 lutego 2012 roku. Już w pierwszym dniu 
jej obowiązywania grupa posłów (dalej jako: wnioskodawca) wniosła o stwierdzenie 
niezgodności ustawy z dnia 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych z art. 123 ust. 1 i art. 2 Konstytucji4.

2.

Ustawie zmieniającej z 2011 roku wnioskodawca zarzucił niezgodność z art. 123 
ust. 1 (niedopuszczalność zastosowania trybu pilnego) i art. 2 Konstytucji (zarzut na-
ruszenia standardów legislacyjnych przewidzianych dla regulacji podatkowych). 

Wnioskodawca uznał, że regulacja wysokości składek na ubezpieczenie rentowe 
będzie posiadać walor „ustawy podatkowej” z art. 123 ust. 1, ponieważ regulowane 
składki mają cechy podatku jako świadczenia pieniężnego, które charakteryzuje się 
jednostronnością nakładania przez organ publicznoprawny, przymusowością, bez-
zwrotnością, nieodpłatnością oraz stanowieniem dochodu publicznego. Zatem kwe-
stionowana ustawa nowelizująca nie mogła zostać uchwalona w trybie pilnym.

Co więcej, nawet w przypadku odrzucenia podatkowego charakteru składki 
na ubezpieczenie rentowe, uchwalenie ustawy zmieniającej z 2011 roku w trybie 
pilnym nadal należy uznać za niezgodne z Konstytucją. W uzasadnieniu swojego 
stanowiska wnioskodawca wskazuje na konieczność szerokiego rozumienia pojęcia 
2  Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 291, 
poz. 1706).

3  Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym 
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk sejmowy 
nr 91/VII kadencji).

4  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.).



Marta Lewko

24 

„ustaw podatkowych” i ich interpretacji w duchu art. 217 Konstytucji. Zgodnie z tym 
stanowiskiem, jako „ustawy podatkowe” należy rozumieć ustawy, w których nakła-
dane są jakiekolwiek daniny publiczne. Nie ulega wątpliwości, że składka na ubez-
pieczenie rentowe jest daniną publiczną. Wynika to expressis verbis z postanowień 
ustawy o finansach publicznych5.

Zarzut niezgodności z art. 2 Konstytucji opiera się na naruszeniu szczególnych 
standardów legislacyjnych przewidzianych dla stanowienia regulacji podatkowych. 
W opinii wnioskodawcy ustawa zmieniająca z 2011 r. wprowadziła modyfikację skład-
ki rentowej rozliczanej w cyklu rocznym. Jako uzasadnienie takiego charakteru skład-
ki, wnioskodawca wskazał, że to do rocznych dochodów odnoszona jest maksymalna 
podstawa jej wymiaru. Biorąc pod uwagę taki charakter składki rentowej, zmiany 
dokonane kwestionowaną ustawą naruszyły zakaz zmian w trakcie trwania roku 
podatkowego, nakaz ochrony interesów w toku oraz zachowania odpowiedniej va-
catio legis.

3.

Trybunał Konstytucyjny w komentowanym orzeczeniu nie uwzględnił zarzutów 
wnioskodawcy. W zakresie zarzutu niedopuszczalności zastosowania trybu pilnego 
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że składka na ubezpieczenie rentowe nie posiada 
cech nieodpłatności oraz przeznaczenia ogólnego (przychody nie są przypisywane 
do konkretnych wydatków) i budżetowego, które to są cechami konstytuującymi 
podatek – ze względu na to ustawa zmieniająca z 2011 r. nie mieści się w zakresie 
pojęciowym „ustawy podatkowej”. Jednocześnie Trybunał orzekł, że niedopuszczalna 
jest wykładnia rozszerzająca kategorii ustaw, których nie można uchwalić w trybie 
pilnym. Wskazuje na to użycie przez ustrojodawcę w art. 123 ust. 1 sformułowania 
„z wyjątkiem”, które oznacza, że mamy do czynienia z wyłączeniem o charakterze 
wyjątku i w myśl zasady exceptiones non sunt extendendae, niedopuszczalne jest 
obejmowanie pojęciem „ustaw podatkowych” również ustaw ustanawiających daniny 
publiczne. O niedopuszczalności szerokiego rozumienia świadczy również sformu-
łowanie art. 217 Konstytucji, które w sposób niebudzący wątpliwości rozgranicza 
podatki od innych danin publicznych. 

Przystępując do rozpatrywania zarzuconych przez wnioskodawcę naruszeń 
art. 2 Konstytucji, Trybunał uznał, że przedmiotem kontroli w tym wypadku będzie 
art. 2 ustawy zmieniającej, gdyż wnioskodawca nie kwestionuje w tym wypadku ma-
terii ustawowej, ale zbyt szybki termin wejścia w życie przewidziany w art. 2 ustawy 
zmieniającej. W dalszej części Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że składka na ubez-
pieczenie rentowe jest rozliczana w cyklu miesięcznym, a zakaz dokonywania zmian 
w trakcie roku podatkowego odnosi się tylko do danin publicznych rozliczanych w cy-
klu rocznym. Zatem kwestionowana we wniosku regulacja jako rozliczana miesięcznie, 

5  Art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.). Także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 30 stycznia 2001 r., K 17/00, OTK ZU nr 1/2001, 
poz. 4.



Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2013 r., K 7/12

25 

nie naruszyła zakazu dokonywania zmian w trakcie roku podatkowego. Wbrew twier-
dzeniom wnioskodawcy, nie nastąpiło także naruszenie interesów płatnika składki, 
bowiem ich ochrona zapewniona jest jedynie w przypadku istnienia szerszego hory-
zontu czasowego realizacji danego przedsięwzięcia, którego brak w przypadku składki 
na ubezpieczenie rentowe. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wymóg dochowania 
odpowiedniej vacatio legis został zachowany – ustawodawca posiadał bowiem większą 
swobodę w kształtowaniu okresu dostosowawczego ze względu na ważny interes spo-
łeczny (zachowanie równowagi budżetowej). 

4.

Tryb pilny stanowi odstępstwo od zwykłego trybu ustawodawczego. Jak wskazuje 
się w literaturze, na upowszechnienie tej szczególnej procedury wpłynęła postępują-
ca racjonalizacja parlamentaryzmu6. Jednym z jej głównych przejawów jest dążenie 
do wzmocnienia efektywności procesu legislacyjnego. Wymóg szybkości i efektywności 
w systemie zracjonalizowanym nie jest jednak stawiany bezwzględnie ponad ogólne 
standardy trybu ustawodawczego, które opierają się na zachowaniu należytej debaty 
parlamentarnej i odpowiedniej dozy refleksji mającej zagwarantować dobrą jakość 
uchwalanych ustaw.

Mała Konstytucja7 regulowała kwestię trybu pilnego w art. 16, który zawierał dele-
gację do postanowień regulaminu Sejmu (art. 16 ust. 2). Nadawanie klauzuli pilności 
było wyłączną kompetencją Rady Ministrów, właściwą dla projektów rządowych, 
co miało prowadzić do wzmocnienia pozycji rządu w procesie ustawodawczym8. 
Oprócz ograniczenia podmiotowego trybu pilnego do projektów rządowych, jego 
dopuszczalność była uwarunkowana zaistnieniem „uzasadnionych wypadków”, po-
zwalających na przyspieszone procedowanie w parlamencie. Definiowanie tych ostat-
nich zostało jednak pozostawione w wyłącznej gestii Rady Ministrów, co stwarzało 
możliwość nadużywania tej szczególnej formy procesu ustawodawczego. W konse-
kwencji tryb pilny zaczął tracić walor wyjątkowości, a stawał się atrakcyjną ścieżką 
legislacyjną dla projektów rządowych9. W odpowiedzi na to zjawisko z zakresu przed-
miotowego trybu pilnego w drodze nowelizacji Małej Konstytucji wyjęto określone 
kategorie ustaw10. 

6  S. Patyra, Tryb pilny w teorii i praktyce procesu ustawodawczego pod rządami Konstytucji z 1997 r., Prze-
gląd Prawa Konstytucyjnego 2011, nr 1, s. 62–63.

7  Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą usta-
wodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1992, 
Nr 84, poz. 426 ze zm.).

8  S. Patyra, op.cit., s. 62.
9  W. Odrowąż-Sypniewski, Tryb pilny w świetle przepisów Małej Konstytucji i regulaminu Sejmu, Prze-
gląd Sejmowy 1996, nr 2, s. 47; autor zwraca uwagę, że po rozpoczęciu II kadencji Sejmu niemal poło-
wa projektów, nierzadko obszernych, Rady Ministrów była opatrywana klauzulą pilności.

10  Nowelizacja Małej Konstytucji uchwalona 17 marca 1995 r. wykluczyła możliwość zastosowania try-
bu pilnego w odniesieniu do projektów ustaw konstytucyjnych, ustawy budżetowej, ustaw podatko-
wych, ustaw dotyczących wyborów Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, 
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Obowiązująca regulacja trybu pilnego znajduje się w art. 123 Konstytucji RP oraz 
regulaminach Sejmu11 i Senatu12. Kompetencje w zakresie nadawania klauzuli pil-
ności pozostały w rękach Rady Ministrów, która może ją nadać wyłącznie własnym 
projektom ustaw. Ich rozpatrzenie odbywa się w trzech czytaniach, co jest istotną 
różnicą w porównaniu do regulacji trybu pilnego przewidzianej w Małej Konstytu-
cji – tam bowiem pilna procedura ustawodawcza została skrócona do dwóch czytań. 
Dalsza część postanowień Konstytucji RP dotyczących trybu pilnego zawiera jednak 
wiele cech podobnych do regulacji z Małej Konstytucji. Co prawda w art. 123 nie 
ma pozytywnej przesłanki zastosowania trybu pilnego, którą w Małej Konstytucji 
było występowanie „uzasadnionego wypadku”, ale doktryna i orzecznictwo zgodnie 
przyjmują, że nadanie klauzuli pilności może wystąpić wyłącznie w przypadkach 
uzasadnionych13. Można więc powiedzieć, że przesłanka przewidziana w ustawie 
konstytucyjnej z 1992 r. znajduje zastosowanie, choćby w sferze soft law, pod rządami 
Konstytucji z 1997 r. 

Dalsza regulacja zakresu przedmiotowego wyklucza pewne kategorie projektów 
ustaw z możliwości uchwalania w trybie pilnym. W art. 123 ust. 1 nie wymieniono 
wprawdzie explicite projektów ustaw konstytucyjnych oraz ustawy budżetowej, jednak 
wydaje się, że także i one nie mogą zostać uchwalone w trybie pilnym. Świadczyć o tym 
może odrębna regulacja procedowania tych dwóch szczególnych kategorii ustaw.

Zarzuty wnioskodawcy podnoszące nieuprawnione zastosowanie trybu pilnego ogni-
skują się wokół twierdzenia, że ustawa zmieniająca z 2011 r., będąca przedmiotem kontroli 
konstytucyjnej, nie mieściła się w zakresie przedmiotowym art. 123 Konstytucji.

Wnioskodawca stwierdził, że ustawa zmieniająca z 2011 r. wchodzi w zakres poję-
cia „ustaw podatkowych”. Stanie się tak dlatego, że składka na ubezpieczenie rentowe 
ma charakter podatkowy, czyli jest świadczeniem pieniężnym, nałożonym jednostron-
nie przez organ publicznoprawny, przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym oraz 
stanowiącym dochód publiczny. Przedmiotem kontrowersji jest spełnianie przez skład-
kę dwóch ostatnich cech.

Trybunał Konstytucyjny odrzucił tę kwalifikację twierdząc, że składka na ubezpie-
czenie rentowe nie jest nieodpłatna, bo w zamian za składkę ubezpieczony otrzymuje 
rentę. Ponadto stwierdził, że nie stanowi ona dochodu budżetu państwa ani samorzą-
du terytorialnego, ale jest dochodem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rozwijając 
swoje stanowisko Trybunał podkreślił, że o ile podatki służą celom ogólnym i mają 

ustaw regulujących ustrój, właściwości i zasady funkcjonowania organów Państwa oraz samorządu te-
rytorialnego, a także kodeksów (Dz.U. z 1995, Nr 38, poz. 184). Regulacja ta została w zasadzie powtó-
rzona w Konstytucji z 1997 r.

11  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej (M.P. z 1992, Nr 26, poz. 185 ze zm.).

12  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. z 2010, 
Nr 39, poz. 542 ze zm.).

13  Orzeczenie TK z 9 stycznia 1996 r., K 18/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 1; B. Banaszak, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 716–717; L. Garlicki, Uwagi do art. 123 Konsty-
tucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, Warszawa 2001, s. 1–6; 
W. Odrowąż-Sypniewski, Tryb…, s. 52.
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wyłącznie charakter fiskalny (tzn. służą finansowaniu państwa i zadań publicznych), 
o tyle składka rentowa ma charakter celowy i to z niej są opłacane świadczenia dla osób 
ubezpieczonych. Także po stronie płatnika składki powstaje „przysporzenie” w postaci 
zwolnienia od ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń 
losowych dotyczących pracowników. W przeciwieństwie do składki rentowej, podatko-
wi nie towarzyszy żadne bezpośrednio z nim związane świadczenie wzajemne ze strony 
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Z punktu widzenia wnioskodawcy składka ma charakter nieekwiwalentny – to ubez-
pieczony, a nie płatnik, będzie beneficjentem ewentualnego świadczenia w związku 
z obowiązkowym ubezpieczeniem rentowym. Wnioskodawca uznał też, że składka 
na ubezpieczenie stanowi część dochodu publicznego. Państwowe fundusze celowe 
tworzy się po to, aby ich dochody i wydatki wydzielić z budżetu państwa. Ich przychody 
nie stanowią więc dochodu budżetu państwa, ale stanowią dochód państwa i z racji 
tego spełniają przesłankę stanowienia dochodu publicznego. W konsekwencji, składka 
na ubezpieczenie rentowe wypełnia w całości definicję podatku. Nie zmienia tego na-
zwanie świadczenia „składką”, gdyż o charakterze podatkowym zdecyduje wypełnienie 
materialnoprawnych cech podatku, a nie jego nazwa.

Zdaje się, że stanowisko wnioskodawcy jest trafne. Świadczeniu płatnika nie 
odpowiada żadne świadczenie wzajemne ze strony państwa lub jednostek samo-
rządu terytorialnego. Sędzia TK Teresa Liszcz w swoim zdaniu odrębnym zauważa, 
że przyjęcie koncepcji „pośredniej ekwiwalentności”, w myśl której po stronie płat-
nika również powstaje przysporzenie, pozwala na twierdzenie, że podatek także jest 
świadczeniem wzajemnym, bo w zamian państwo zapewnia nam bezpieczeństwo 
wewnętrzne i zewnętrzne. Wydaje się zatem, że przyjęte wnioskowanie Trybunału 
jest nietrafne. Warto bowiem zauważyć, że prawo do świadczenia rentowego jest 
uzależnione nie tylko od posiadania obowiązkowego tytułu ubezpieczenia, ale także 
od spełnienia szeregu przesłanek warunkujących przyznanie renty. Zatem samo 
uiszczanie składek na ubezpieczenie rentowe nie gwarantuje uzyskania świadcze-
nia rentowego.

Nietrafny zdaje się też pogląd o pozabudżetowym charakterze składki w części 
opłacanej przez płatnika. Niewątpliwym jest, że składki na ubezpieczenie rentowe 
nie zasilają budżetu państwa ani samorządu terytorialnego, ale stanowią przychód 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Warto mieć jednak na uwadze, że źródłem 
przychodów Funduszu są nie tylko uiszczane składki, ale także dotacje z budżetu 
państwa oraz nieoprocentowane pożyczki. Skutkiem tego jest zmniejszenie dotacji 
z budżetu w przypadkach, gdy wpływy ze składek są większe. Podwyższenie składek 
może zatem bezpośrednio oddziaływać na budżet państwa i umożliwiać ewentualne 
oszczędności. Powołanie się na pozabudżetowy charakter składki jest tym bardziej 
nietrafne, gdy weźmie się pod uwagę, że w uzasadnieniu rządowego projektu nowe-
lizacji z 2011 r. podkreślono, że podwyższenie składki rentowej jest „środkiem słu-
żącym ograniczeniu strukturalnego deficytu budżetu państwa”. Zwraca na to uwagę 
w swoim zdaniu odrębnym sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz. Skoro sama Rada 
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Ministrów w taki sposób określiła cel przeprowadzanej nowelizacji, to trudno jest 
zaprzeczyć powiązaniu składki na ubezpieczenie rentowe z budżetem państwa. 

5.

Ponadto, nawet w przypadku odrzucenia podatkowego charakteru składki, ustawa 
zmieniająca z 2011 r. wejdzie w zakres pojęcia „ustaw podatkowych”. Można je bo-
wiem wykładać rozszerzająco i zawężająco, w zależności od postrzegania roli trybu 
pilnego w porządku ustrojowym. W tym miejscu warto zastanowić się, jaką funkcję 
pełni ograniczenie możliwości stosowania trybu pilnego. Wydaje się, że ma ono za-
pobiegać rozszerzaniu wyjątku – szczególnej formy trybu ustawodawczego14. Przyjęty 
przez doktrynę i orzecznictwo wymóg stosowania go w „uzasadnionych wypadkach” 
może być ograniczeniem niedoskonałym, bo dającym pole do ich arbitralnego de-
finiowania. W przeciwieństwie do tego wyinterpretowanego przez jurysprudencję 
z Konstytucji wymogu, stworzona w art. 123 ust. 1 przesłanka negatywna wyłącza-
jąca określone ustawy z możliwości ich uchwalania w trybie pilnym, może stanowić 
realny instrument przeciwdziałający nadmiernemu wykorzystywaniu trybu pilne-
go. Kwalifikacja danego projektu do jednej z wymienionych kategorii nie sprawia, 
co do zasady, większych trudności. Wątpliwości pojawiają się jedynie w przypadku 
kategorii „ustaw podatkowych”15. 

Możliwe bowiem jest przyjęcie wykładni ścisłej, zgodnie z którą „ustawy podat-
kowe” to jedynie ustawy stricte podatkowe (czyli nakładające na dłużnika obowiązek 
świadczenia pieniężnego, przymusowego, bezzwrotnego, nieodpłatnego, ustalanego 
jednostronnie przez organ publicznoprawny, stanowiącego dochód publiczny). Taką 
interpretację przyjął Trybunał Konstytucyjny, opierając ją na wykładni literalnej 
art. 123 ust. 1. Wyrażenie „z wyjątkiem” może bowiem sugerować, że wymienione 
kategorie ustaw zostały wprowadzone jako wyjątek od trybu pilnego. W konsekwencji 
Trybunał odrzucił możliwość stosowania wykładni rozszerzającej katalogu ustaw 
z art. 123 ust. 1 Konstytucji, jednocześnie nakazując wykładnię ścisłą. Interpretacja 
taka wydaje się nieuzasadniona, bowiem poczynione wyłączenia nie mają charakte-
ru wyjątków, które są odstępstwem od generalnej zasady – wszak to sam tryb pilny 
ma charakter szczególnej procedury ustawodawczej, a zatem sam jest odstępstwem 
od generalnej zasady zwykłego trybu ustawodawczego. Wyłączenie dopuszczalności 
uchwalenia określonej materii ustawowej w trybie pilnym powoduje jedynie powrót 
do reguły ogólnej, czyli do stosowania zwykłego trybu ustawodawczego. Zawęża-
jąca kwalifikacja Trybunału wydaje się dokonana bez uwzględnienia natury trybu 
14  Wyjątkowy charakter trybu pilnego podkreślony został też w glosowanym orzeczeniu: „Należy jesz-
cze raz zaznaczyć, że skoro tryb pilny stanowi szczególną procedurę legislacyjną, odrębną wobec za-
sadniczej, to jego uregulowania powinny podlegać ścisłej interpretacji. Oznacza to przede wszystkim 
niedopuszczalność rozszerzającej wykładni przesłanek zastosowania tego trybu”; zob. także: orzecze-
nie TK z 9 stycznia 1996 r., K 18/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 1.

15  B. Banaszak, op.cit., s. 716 – autor ten przyjmuje jednak konieczność ścisłego rozumienia pojęcia 
„ustaw podatkowych”; P. Chybalski [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. L. Bo-
sek, M. Safjan, Warszawa 2016, nb. 19.
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pilnego jako wyjątku i ratio wprowadzonych wyłączeń. Pilny tryb ustawodawczy 
jest więc regulacją szczególną, znajdującą zastosowanie jedynie w uzasadnionych 
przypadkach i to przepisy kształtujące jego dopuszczalność winny być przedmiotem 
wykładni zawężającej. Wyłączenie legalności stosowania trybu pilnego w sytuacjach 
nieuzasadnionych oraz w przypadku uchwalania projektu, który znajduje się w enu-
meratywnym katalogu z art. 123 ust. 1, wydają się wskazywać na taką wyjątkową rolę 
trybu pilnego w procesie ustawodawczym. Im szerzej zinterpretujemy przepisy ogra-
niczające przedmiotowo, tym ściślej będzie interpretowana możliwość nakładania 
klauzuli pilności. Wydaje się, że Trybunał uznając wyłączenia określonych kategorii 
za wyjątki, a co za tym idzie – stosując wobec nich wykładnię ścisłą, nadmiernie 
rozszerzył zakres stosowania trybu pilnego. 

Odmienne stanowisko względem rozumienia roli katalogu ustaw z art. 123 ust. 1, 
które prowadzi do zaliczenia wszelkich danin publicznych w zakres pojęcia „ustaw po-
datkowych”, zostało przyjęte przez wnioskodawcę. Taka kwalifikacja, podzielana przez 
część doktryny16, wynika z interpretacji tego przepisu łącznie z art. 217 Konstytucji17. 
Wspomniany wyżej katalog obejmuje projekty ustaw o zasadniczym znaczeniu dla 
państwa i obywateli. Materia ta dotyczy w końcu bezpośrednio ich praw i obowiązków. 
Prawdopodobnie dlatego ustrojodawca uznał, że należy im się szczególna ochrona 
przed uchwalaniem w skróconej i uproszczonej procedurze. Wydaje się zatem, że ogra-
niczenie kategorii „ustaw podatkowych” do ustaw stricte podatkowych, a więc zwią-
zanych ze szczególną daniną publiczną, jest niecelowe – przyznanie większej ochrony 
i przeznaczenie tej wrażliwej materii do regulacji tylko w zwykłym trybie ustawo-
dawczym będzie przecież służyło bardziej efektywnemu urzeczywistnieniu dyrektyw 
demokratycznego stanowienia prawa18, zwiększając także zaufanie obywateli do pań-
stwa i broniąc ich przed pochopnym uregulowaniem najważniejszych dla nich kwestii. 
Rozumienie „ustaw podatkowych” jako ustaw nakładających na jednostki jakiekolwiek 
daniny publiczne będzie więc służyło węższej interpretacji legalności stosowania trybu 
pilnego, a w konsekwencji realizacji zasady społecznej gospodarki rynkowej opartej 
na własności prywatnej. 

To właśnie stanowisko wnioskodawcy zdaje się zgodnym z intencją ustrojodawcy 
i założeniami trybu pilnego. Ten ostatni został przecież uregulowany jako wyjątek 
od trybu zwykłego. Wyłączenia określonej materii ustawowej z uchwalania w tej 
szczególnej procedurze prowadzić będą do ścisłej wykładni okoliczności uzasad-
niających pilną procedurę ustawodawczą. Takie zaliczenie do kategorii „ustaw po-
datkowych” ustaw dotyczących wszelkich danin publicznych będzie służyło zawę-
żającemu stosowaniu trybu pilnego, a w konsekwencji będzie stanowiło skuteczną 
barierę przed nadużywaniem tego instrumentu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że w jednym ze swoich orzeczeń Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za szerszym 

16  W. Odrowąż-Sypniewski, Tryb…, s. 52; L. Garlicki, op.cit., s. 6. 
17  Przeciwnicy tego stanowiska argumentują, że art. 217 Konstytucji różnicuje podatki od innych da-
nin, dlatego „ustawę podatkową” należy rozumieć ściśle.

18  Tak: orzeczenie TK z 9 stycznia 1996 r., K 18/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 1.
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od przyjętego w art. 6 Ordynacji podatkowej19 rozumieniem pojęcia „ustaw podat-
kowych”20. Wykładnia literalna zastosowana w glosowanym wyroku, skutkująca 
potraktowaniem wyłączeń z art. 123 ust. 1 jako wyjątków, stoi w sprzeczności z za-
łożeniami trybu pilnego jako konstrukcji szczególnej, niebędącej generalną regułą. 
Należy te wyłączenia zatem traktować jako określony zbiór spraw, regulowanych 
w zwykłym trybie ustawodawczym. Katalog projektów z art. 123 ust. 1 ma nie tylko 
ograniczać stosowanie trybu pilnego do niezbędnego minimum, ale także chronić 
ważne konstytucyjne wartości – zaufanie obywateli do państwa, bezpieczeństwo 
prawne czy odpowiednie ukształtowanie procedury ustawodawczej. Choć tryb pil-
ny przebiega z poszanowaniem pierwotnych wartości demokratycznego procesu21, 
to jednak zwykły tryb ustawodawczy w pełni je odzwierciedla22 i dlatego tylko w jego 
toku może być uchwalana szczególnie ważna materia ustawowa z art. 123 ust. 1. 
Zawężająca interpretacja „ustaw podatkowych” będzie prowadzić do sytuacji, w któ-
rej wyłączenie określonych kategorii projektów nie spełni swojego podstawowego 
celu – ochrony relewantnych dla ustrojodawcy wartości przed regulacją nadmiernie 
pochopną i uproszczoną. Dlatego projekt ustawy, który choć w niewielkim stopniu 
dotyka katalogu spraw z art. 123 ust. 1, nie powinien być uchwalany w trybie pil-
nym23. Kwestionowana ustawa była wprawdzie przedmiotem konsultacji społecznych, 
ale czas ich przeprowadzenia został poddany nadmiernemu skróceniu24. Zdaje się, 
że tak ukształtowana procedura, choć czyni zadość wartościom demokratycznym, 
nie powinna mieć zastosowania do materii o zasadniczym znaczeniu dla państwa 
i obywatela. 

6.

Drugim wzorcem przeprowadzanej kontroli był art. 2 Konstytucji. Wnioskodawca 
zarzucił ustawodawcy naruszenie zakazu zmian w trakcie trwania roku podatkowego, 
nakazu ochrony interesów w toku oraz zachowania odpowiedniej vacatio legis. Wymogi 
te mają ograniczać swobodę ustawodawcy w kształtowaniu materialnych treści pra-
wa podatkowego. Ustawodawca jest więc obowiązany do szanowania proceduralnych 
aspektów zasady demokratycznego państwa prawnego25. Pojawia się zatem zagadnienie 

19  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997, Nr 138, poz. 926).
20  Wyrok z 9 listopada 1999 r., K 28/98, OTK ZU nr 7/1999, poz. 156.
21  W. Gromski, Cele postępowania ustawodawczego [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie 
konstytucyjnym, red. J. Trzciński, Warszawa 1994, s. 22.

22  W orzeczenie z 9 stycznia 1996 r., K 18/95, OTK ZU nr 1/1996, poz. 1, gdzie TK stwierdził, że urzeczy-
wistnieniu dyrektyw demokratycznego stanowienia prawa najpełniej służy zwykły tryb ustawodawczy. 

23  W. Odrowąż-Sypniewski, O dopuszczalności rozpatrywania w trybie pilnym projektu ustawy o zwol-
nieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz niezaliczaniu 
ich do dochodów, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu 2000, nr 4, s. 80.

24  Zob. Decyzja Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 227/11 ws. opinii o projekcie 
ustawy MPiPS o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (do druku nr 84/VII kadencja). 

25  Wyrok TK z 25 listopada 1997 r., K 26/97 i powołane tam orzecznictwo.
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takiego kształtowania prawa podatkowego, które skutecznie chroniąc dobro publiczne 
nie naruszy konstytucyjnie chronionych dóbr podatnika26.

Pierwszym problemem było to, czy składka na ubezpieczenie rentowe jest roz-
liczana w cyklu rocznym, czy miesięcznym. Wejście w życie ustawy nakładającej 
daninę publiczną rozliczaną w cyklu rocznym musi nastąpić najpóźniej na miesiąc 
przed końcem roku podatkowego27. Gdyby więc składka na ubezpieczenie rentowe 
byłaby rozliczana w cyklu rocznym, istniałyby podstawy do uznania niekonstytu-
cyjności uchwalonej nowelizacji. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że składka 
jest rozliczana i opłacana miesięcznie. Jeśli więc składka nie jest rozliczana w wy-
miarze rocznym, to do zmian wysokości jej wysokości nie ma zastosowania zakaz 
wprowadzania zmian prawnych w czasie trwania roku podatkowego i wynikający 
z niego wymóg, aby zmiany te wchodziły w życie przynajmniej na miesiąc przed 
końcem roku podatkowego. 

Wydaje się jednak, że to wnioskodawca słusznie przyjął, że składka na ubezpie-
czenie jest naliczana w cyklu rocznym. Roczna podstawa wymiaru składki na ubez-
pieczenia rentowe w danym roku kalendarzowym nie mogła być bowiem wyższa 
od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wyna-
grodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ozna-
cza to, że istniał górny próg rocznej podstawy wymiaru składki, czyli maksymalne 
roczne obciążenie z tytułu składki rentowej jest z góry określone i znane. Skoro więc 
to do rocznych dochodów odnosi się maksymalna podstawa jej wymiaru, to jej łącz-
na wysokość w ciągu roku jest ograniczona, a w konsekwencji jest ona rozliczana 
w cyklu rocznym.

Trybunał nie podzielił wyrażonego przez wnioskodawcę stanowiska o niezacho-
waniu odpowiedniej vacatio legis28. Uznał, że wejście w życie z 32-dniowym opóź-
nieniem było wystarczające, a za potrzebą niezwłocznego obowiązywania ustawy 
stał ważny interes społeczny w postaci zachowania równowagi budżetowej. Wpro-
wadzono w ten sposób regulację, która bezpośrednio dotknęła praw i obowiązków 
podatników. Należy więc zastanowić się, czy zachowanie równowagi budżetowej jest 
wartością cenniejszą od indywidualnych interesów adresatów normy. Powinni oni 
mieć bowiem zapewniony czas na przystosowanie się do nowych regulacji29. Wydaje 
się też, że będąca uzasadnieniem tak szybkiego wejścia w życie zła kondycja finan-
sów publicznych nie jest zjawiskiem nagłym, którego nie można było przewidzieć 

26  A. Gomułowicz, Stanowienie a jakość prawa podatkowego [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Ryszar-
da Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009, s. 190.

27  Orzeczenie z 29 marca 1994 r., K 13/93, OTK ZU 1994, poz. 6.
28  Adekwatność tego terminu jest badana a casu ad casum, może więc być konieczne przewidzenie vaca-
tio legis, która przekroczy 14 dni przewidziane w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

29  J. Oniszczuk, Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001, s. 102. 
Autor słusznie zauważa, że szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej vacatio legis przy przepi-
sach dotyczących działalności gospodarczej. W państwie, w którym funkcjonuje społeczna gospodar-
ka rynkowa oparta o własność prywatną, przedsiębiorcy powinni mieć odpowiedni czas na podjęcie 
decyzji, które pozwolą im uniknąć strat. 
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i w konsekwencji nie może ona uzasadnić pochopnych działań państwa, które jedno-
cześnie mogą stanowić zagrożenie dla interesów uczestników życia gospodarczego, 
w tym szczególnie przedsiębiorców. Zdaje się więc, że ustawa ta naruszyła również 
zasadę należytej ochrony interesów w toku. Wymaga się bowiem od ustawodawcy, 
by stanowiąc prawo uszanował przedsięwzięcia rozpoczęte pod rządami przepisów 
poprzednich, co sprowadza się do uczynienia zadość zasadzie lojalności państwa 
wobec obywatela30. 

7.

Glosowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego należy ocenić negatywnie. Wykład-
nia przyjęta w części dotyczącej trybu pilnego godzi w jego podstawowe założenia. 
Trybunał stosując wykładnię zawężającą pojęcia „ustaw podatkowych” tak napraw-
dę godzi w wyjątkowy charakter trybu pilnego. Zdaje się więc, że ustawa będąca 
przedmiotem kontroli konstytucyjnej nie powinna zostać uchwalona w tym trybie. 
Podwyższenie składek na ubezpieczenie rentowe jest materią na tyle ważną z punk-
tu widzenia podatników, że jej stanowienie powinno być poprzedzone większym 
stopniem refleksji, a termin wejścia w życie przewidziany w taki sposób, by adresaci 
mieli odpowiedni czas, aby dostosować się do wprowadzanych zmian. Potrakto-
wanie równowagi budżetowej jako ważnego interesu społecznego, który uzasadnia 
przyspieszone wejście w życie nowelizacji z 2011 roku, wydaje się bezpodstawne. 
W przedstawionym stanie faktycznym prymat nad równowagą budżetową, nieza-
burzoną przez czynniki losowe, powinny mieć indywidualne interesy obywateli. 
W konsekwencji, Trybunał Konstytucyjny powinien stwierdzić, że badana ustawa 
jest niezgodna z Konstytucją.

*  *  *

Comment on the Judgement of the Constitutional Tribunal  
of 15th July 2013, K 7/12

The case note is on the judgement of the Constitutional Tribunal of 15th July 2013, K 7/12, 
in which the Tribunal accepted the application of the urgency procedure for passing the Act 
of 21st December 2011, that increased the rate of the disability insurance contribution. 
The decision covered not only the examination of the conditions allowing the application 
of the urgency procedure, but also the examination of the fulfillment of a number of legisla-
tive standards provided for establishing tax regulations. The first part of the note addresses 
the statements presented by the Court and the applicant on the admissibility of the urgency 
procedure, specifically considering the interpretation of the provisions regulating this spe-
cific legislative procedure. The next part covered the issue of the principles of decent legis-
lation in tax law – such as the appropriate vacatio legis, the protection of ongoing interests 

30  K 26/97, OTK ZU 1997 nr 5–6, poz. 64; K 10/97, OTK ZU 1998 nr 3, poz. 29; K 27/98, OTK ZU 
nr 1/1999, poz. 1.
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and the prohibition of changes during the tax year. The commented regulation has a huge 
impact on the state budget. The Tribunal allowed to apply the urgency procedure to estab-
lishing the law, which increased the disability insurance contribution imposed on tax pay-
ers. Clearly, the act had an ad hoc aim of keeping the budget in the right balance and the Tri-
bunal approved legislator’s approach. 

Key words: urgency procedure, principles of decent legislation, disability insurance 
contribution, tax regulations, budgetary balance 


