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dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Opinia w sprawie usunięcia niezgodności z Konstytucją RP 
w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r.  

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(druk senacki nr 129)

1. W doktrynie wskazano, że celem zwrócenia ustawy Sejmowi przez Prezydenta RP na 
podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji jest tylko „usunięcie niezgodności” z Konstytucją stwier-
dzonych przez Trybunał Konstytucyjny, a zatem w tej procedurze „nie można dokonywać 
innych zmian w ustawie”1. Poprawki nie mogą wykraczać poza dotychczasowy zakres przed-
miotowy ustawy. Jednakże usunięcie niezgodności może dotyczyć także „innych przepisów 
ustawy, o ile pozostają one w bezpośrednim związku z przepisem uznanym za niekonstytucyj-
ny (a nie zostały zakwestionowane we wniosku Prezydenta)”, a ponadto może też „wprowa-
dzać niezbędne zmiany redakcyjne”2.

Stosownie do art. 58 Regulaminu Sejmu usunięciem niezgodności w wypadku zwrócenia 
ustawy Sejmowi przez Prezydenta jest uchwalenie odpowiednich zmian przepisów, które Try-
bunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją, z zachowaniem ich dotychczasowego 
zakresu przedmiotowego. Usunięcie niezgodności może dotyczyć również niezbędnych zmian 
redakcyjnych mających na celu dostosowanie innych przepisów ustawy do przepisów zmie-
nionych z zachowaniem wspomnianego zakresu przedmiotowego.

Niezależnie od tego, że – jak wskazano w doktrynie – konstrukcja prawna zawarta w art. 
122 ust. 4 Konstytucji nie została uregulowana „ w sposób optymalny”3, to niewątpliwie kon-
stytucyjnym celem instytucji zwrócenia ustawy Sejmowi dla usunięcia niezgodności z ustawą 
zasadniczą stwierdzonych przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej (art. 
122 ust. 4 Konstytucji) jest dokonanie zmian w tej ustawie, niezbędnych w świetle wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego dla wykonania tego wyroku4 i – w konsekwencji – podpisania 
ustawy przez Prezydenta. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w wyniku uruchomie-
nia przez Prezydenta procedury prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustawy, stwierdzający 
niezgodność z Konstytucją dotyczącą poszczególnych przepisów ustawy, które nie są nieroze-
rwalnie związane z całą ustawą, stwarza Prezydentowi dwie możliwości:

1) Prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem 
przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją, 

2) Prezydent, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, zwraca ustawę Sejmowi w celu usu-
nięcia niezgodności.

1  Tak L. Garlicki: Uwagi do art. 122 Konstytucji, [w]: Konstytucja RP. Komentarz, t. II, (red. L. Gar-
licki), Warszawa 2001, s. 27.

2  Ibidem.
3  Tak J. Mordwiłko: Prawne aspekty usuwania niezgodności przepisów ustawowych w świetle art. 122 

ust. 4 Konstytucji RP, [w]: Konstytucja, wybory, parlament, (red. L. Garlicki), Warszawa 2000, s. 113.
4  Por. A. Szmyt: Konstytucyjność art. 58 i następnych Regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu 

w opiniach Biura Analiz Sejmowych, (red. W. Odrowąż-Sypniewski), t. I, Warszawa 2010, s. 375 i nast.
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Dokonując wyboru jednej z tych możliwości Prezydent działa na podstawie i w granicach 
prawa (art. 7 Konstytucji), a więc racjonalnie i niearbitralnie, w celu wypełnienia postawione-
go mu w art. 126 ust. 2 Konstytucji zadania, polegającego na czuwaniu nad przestrzeganiem 
ustawy zasadniczej, co na tym etapie postępowania ustawodawczego polega na jak najpeł-
niejszym, w największym możliwym stopniu – ze względu na obowiązek zagwarantowania 
najwyższej mocy prawnej Konstytucji, wynikający z jej art. 8 – wykonaniu wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego. Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny ustalonych w art. 126 ust. 2 za-
dań, a więc także czuwania nad przestrzeganiem Konstytucji „Prezydent nie może realizować 
w sposób dowolny. Realizując je, może sięgać bowiem jedynie po kompetencje określone 
w Konstytucji i ustawach. Sięganie przez Prezydenta po te kompetencje następować może 
jedynie w sytuacji, gdy służy to realizacji celów wyrażonych w art. 126 ust. 2 Konstytucji”5.

Możliwe są jednak dwie formy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tym sta-
dium procedury ustawodawczej.

Po pierwsze – wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego może polegać na podpisaniu 
ustawy z wyłączeniem niezgodnych z Konstytucją przepisów ustawy poddanej kontroli pre-
wencyjnej. W tym przypadku Prezydent realizuje za Trybunał Konstytucyjny przysługujące 
Trybunałowi prawo do derogowania niezgodnego z Konstytucją przepisu w wyroku, w trybie 
tak zwanej derogacji trybunalskiej, skutecznej jednak tylko w procedurze kontroli następczej. 
Trybunał nie może przepisu derogować, ponieważ przepis ten jeszcze nie obowiązuje ( kon-
trola prewencyjna) i nie ma przedmiotu derogacji. Na skutek wyroku przepis nie może jednak 
obowiązywać, a zatem Prezydent podpisuje ustawę z wyłączeniem tego przepisu, w istocie 
prewencyjnie przez Trybunał Konstytucyjny derogowanego. Podpisana ustawa zacznie obo-
wiązywać i może zostać znowelizowana dla zapełnienia luki po przepisie prewencyjnie dero-
gowanym, jeżeli okaże się to potrzebne.

Po drugie – wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego na tym etapie postępowania 
ustawodawczego może polegać na wprowadzeniu zmian w przepisie uznanym za niezgodny 
z Konstytucją, z zachowaniem jego zakresu przedmiotowego. Trzeba skorygować ustawę, by 
stała się zgodna z Konstytucją, a dotychczasowe wysiłki prawotwórcze nie zostały zmarnowane. 
Trybunał Konstytucyjny dostrzega taką możliwość i stwierdza, że niezgodność dotyczy poszcze-
gólnych przepisów ustawy, a niezgodne z Konstytucją przepisy nie są nierozerwalnie związane 
z całą ustawą. Można zatem dokonać korekty, zmiany ustawy jeszcze przed jej podpisaniem, 
w zakresie stwierdzonym przez Trybunał Konstytucyjny i wynikającym z uzasadnienia wyroku. 
Prezydent nie może tego dokonać, ponieważ nie jest ustawodawcą. Wykonanie wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego dotyczącego ustawy należy do ustawodawcy także wtedy, kiedy wyrok 
został wydany w wyniku kontroli prewencyjnej, ale wiąże się z koniecznością wprowadzenia 
zmian w ustawie innych, aniżeli uchylenie przepisów, których niezgodność z Konstytucją stwier-
dził Trybunał – w tym bowiem przypadku wystarczy podpisanie ustawy z pominięciem nie-
zgodnych z Konstytucją przepisów. Jeżeli zatem wyrok – w ocenie Prezydenta kierującego się 
uzasadnieniem wyroku – wymaga wprowadzenia zmian w ustawie zanim zostanie ona podpisa-
na, nie zaś podpisania ustawy z pominięciem prewencyjnie derogowanych przepisów, wówczas 
Prezydent zasięga opinii Marszałka Sejmu w celu ustalenia, czy – w ocenie Marszałka – możliwa 
jest korekta ustawy w zakresie wynikającym z wyroku Trybunału. Zasięgnąwszy opinii Prezy-
dent podpisuje ustawę z pominięciem niezgodnych z Konstytucją przepisów, wykonując wyrok 
Trybunału w zakresie derogacji prewencyjnej, albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia 
niezgodności, które wszakże nie może polegać na tym, że parlament uchyli przepisy uznane 
przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, ale ma polegać na tym, że parlament 

5  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kpt 2/08.
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wprowadzi zmiany w ustawie, sprowadzające się do usunięcia niezgodności z Konstytucją w za-
kresie stwierdzonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Skoro Prezydent czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i – jak wszystkie organy władzy 
publicznej – działa racjonalnie, zwłaszcza w postępowaniu ustawodawczym, którego racjonal-
ność wynika z art. 2 Konstytucji, to nie dlatego zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia nie-
zgodności jej przepisów z Konstytucją, by parlament je uchylił wykonując wyrok Trybunału 
w zakresie derogacji prewencyjnej. Jeżeli Prezydent nie wykonał wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego w zakresie derogacji prewencyjnej i nie podpisał ustawy z wyłączeniem niezgod-
nych z Konstytucją przepisów, to przecież nie z tego powodu, że brakuje mu czasu albo chęci 
i nie po to, by parlament – w rezultacie złożonej i kosztownej procedury – po prostu zastąpił 
Prezydenta i spowodował, że podpisze on ustawę z pominięciem przepisów uchylonych przez 
parlament. Tego rodzaju praktyka ustawodawcza byłaby zaprzeczeniem zarówno zasady ra-
cjonalności działania władzy publicznej w zakresie ustawodawstwa, jak i zasady sprawności 
działania instytucji publicznych oraz zasady współdziałania władz ustanowionych we wstępie 
do Konstytucji. Zwrócenie ustawy Sejmowi przez Prezydenta w trybie art. 122 ust. 4 Konstytu-
cji następuje w celu usunięcia niezgodności, które to działanie nie może polegać na uchyleniu 
niezgodnych z Konstytucją przepisów, czyli uczynieniu skuteczną derogacji prewencyjnej wy-
nikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale może polegać jedynie na wprowadzeniu 
zmian w ustawie w zakresie wynikającym z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent 
zasięga opinii Marszałka Sejmu przed zwróceniem ustawy Sejmowi po to, żeby ustalić, czy 
usunięcie niezgodności polegające na wprowadzeniu zmian w ustawie jest możliwe, a nie po 
to, by spowodować uchylenie niezgodnych z Konstytucją jeszcze nieobowiązujących przepi-
sów, do czego nie jest potrzebny udział parlamentu, skoro – na mocy Konstytucji – wystarczy 
ich wyłączenie z ustawy podpisem Prezydenta.

Ustawodawca nie może w odpowiedzi na zwrócenie ustawy przez Prezydenta w celu usu-
nięcia niezgodności z Konstytucją ograniczać się do uchylenia niezgodnych z Konstytucją 
przepisów ze względu na wiążącą go zasadę racjonalności. Respektowanie zasad racjonalności 
w tworzeniu prawa  stanowi podstawę systemu prawa. W orzecznictwie Trybunału Konsty-
tucyjnego znalazło wyraz przekonanie, że „podstawą każdego systemu norm prawnych jest 
fikcja prawna racjonalności prawodawcy”6, a jednocześnie  „punktem wyjścia dla kontroli 
konstytucyjności prawa jest zawsze założenie racjonalnego działania ustawodawcy”7. Usta-
wodawca powinien urzeczywistniać kreowaną w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
fikcję prawną, która „nakazuje założyć, że wszelkie działania prawodawcy są efektem dogłęb-
nego rozważenia problemu i dojrzałej decyzji znajdującej racjonalne uzasadnienie. Wynika 
więc stąd, że stanowione prawo cechuje się założonym z góry racjonalizmem”8.

To właśnie ów racjonalizm ustawodawcy, potwierdzony w konstrukcji ustawy, „pozwala 
wymagać od wszystkich obywateli” respektowania prawa. Zdaniem Trybunału Konstytucyjne-
go „odrzucenie fikcji racjonalności ustawodawcy wiązałoby się z dopuszczeniem możliwości 
podważania poszczególnych aktów prawnych i odmowy ich stosowania, to zaś groziłoby roz-
przężeniem wszystkich więzi prawnych i społecznych. Skoro punktem wyjścia jest przyjęcie 
racjonalności ustawodawcy (i wynikającego stąd racjonalizmu poszczególnych unormowań 
prawnych), to racjonalizm stanowionego prawa musi zostać uznany za składową przyzwoitej 
legislacji”9. 

6  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
7  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. K 5/99.
8  Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. P 6/04.
9  Ibidem.
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Przeczy zasadzie racjonalności postępowania ustawodawczego – która powinna być prze-
strzegana w procesie tworzenia prawa10 – uznanie, że Prezydent mógłby oczekiwać od par-
lamentu skutku, który sam może spowodować, mając do tego podstawę w postaci wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Uchylenie przepisów, których niezgodność z Konstytucją Sejm 
ma usunąć, przeczy zasadzie racjonalności, ponieważ może oznaczać konieczność nowelizacji 
ustawy po jej podpisaniu przez Prezydenta dla wypełnienia spowodowanej w ten sposób luki 
w ustawie. Uchylenie przepisów przez parlament  jako jedyny rezultat zwrócenia ich Sejmo-
wi w celu usunięcia niezgodności z  ustawą zasadniczą stawiałoby Prezydenta w niezręcznej 
sytuacji i godziłoby w jego autorytet jako głowy państwa, której zadaniem – w myśl art. 126 
ust. 2 ustawy zasadniczej – jest czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji. Byłoby to także 
sprzeczne z zasadą sprawności działania instytucji publicznych i współdziałania władz. Prezy-
dent nie powinien zwracać Sejmowi ustawy „w celu usunięcia niezgodności”, jeżeli z wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego wynika, że właściwe jest podpisanie ustawy z pominięciem prze-
pisów uznanych za niezgodne z Konstytucją. Ze względu na zasadę racjonalności postępowa-
nia ustawodawczego, sprawności instytucji publicznych, współdziałania władz Prezydent ma 
obowiązek podpisania ustawy z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytu-
cją, skoro z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że jest to możliwe.

2. W przedmiotowej sprawie z wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że Prezydent 
nie powinien podpisać ustawy z pominięciem przepisów uznanych przez Trybunał Konstytu-
cyjny za niezgodne z Konstytucją z następujących powodów:

1) pominięcie w ustawie art. 17 pkt 1 nie przesądza jednoznacznie kwestii podstaw praw-
nych oraz trybu tworzenia walnego zgromadzenia jako organu kasy (możliwe byłoby 
stosowanie Prawa spółdzielczego – wprost, czy też odpowiednio – względnie stosowa-
nie bezpośrednio – w braku przepisu ustawy regulującego tę kwestię – art. 58 ust. 1 Kon-
stytucji dla stworzenia rozwiązań statutowych; co w takim razie jest wymagane przez 
prawo?). Prawo spółdzielcze stosuje się przecież do kas „w zakresie nieuregulowanym 
ustawą” o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Tymczasem sprawa 
organów kas jest w ustawie uregulowana – dotyczy tego rozdział trzeci ustawy,  ewen-
tualne pominięcie dotyczyłoby tylko art. 17 pkt 1, co ma znaczenie wyłącznie dla likwi-
dacji zebrania przedstawicieli, ponieważ pozostałe organy regulowane są w art. 18. Brak 
zatem w istocie przesłanek do stosowania Prawa spółdzielczego w tym zakresie, bo jest 
on uregulowany ustawą. Tę właśnie kwestię powinno przesądzić usuwanie niezgodności 
spowodowane przez Prezydenta RP;

2) pominięcie w ustawie art. 91 ust. 1 i 2 powoduje – w świetle uzasadnienia wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. Kp 10/09 – ryzyko pozbawienia członków 
kas należytej ochrony gromadzonych oszczędności i prowadzi do stanu niezgodnego 
z Dyrektywą 94/19/WE.

Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. Kp 10/09 wynika ponadto, że Sejm 
nie może ograniczyć się do uchylenia przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za 
niezgodne z Konstytucją ze wskazanych wyżej powodów. W konkluzji uzasadnienia wyro-
ku Trybunał Konstytucyjny stwierdził wprost, że zarówno wątpliwości dotyczące możliwości 
stosowania Prawa spółdzielczego do kształtowania struktury organów kas (art. 17 pkt 1), jak 
i „funkcja regulacji zawartej w art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o skok z 2009 r.” – zdaniem Trybunału 
– „uzasadniają interwencję ustawodawcy”. Interwencja ta nie może jednak polegać wyłącznie na 

10  Tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. Kp 10/09.
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uchyleniu niezgodnych z Konstytucją przepisów, bo do ich usunięcia z ustawy właściwy jest Pre-
zydent. Zdanie Trybunału Konstytucyjnego, wyrażone w uzasadnieniu wyroku, jest dla Sejmu 
wiążące na mocy art. 58 ust. 1 Regulaminu Sejmu, który stanowi, że usunięciem niezgodności 
„jest uchwalenie tekstu odpowiednich zmian przepisów, które Trybunał Konstytucyjny uznał 
za niezgodne z Konstytucją, z zachowaniem ich dotychczasowego zakresu przedmiotowego”. 
„Uchwalenie tekstu” nie polega na uchyleniu przepisu w ustawie czy też jego skreśleniu. Nie 
zachowano zakresu przedmiotowego art. 17, skoro uchylono go w całości, podczas gdy Trybunał 
Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją jedynie pkt 1, dotyczący zebrań przedstawicieli 
jako organów kasy, a nie kwestionował pkt 2 (rada nadzorcza) i pkt 3 (zarząd).

Z powyższych względów uchwała Sejmu RP z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie usunięcia 
niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych jest niezgodna z art. 122 ust. 4 w związku ze wstępem do Konstytucji (zasada 
sprawności działania instytucji publicznych i współdziałania władz) i art. 2 (zasada racjonal-
ności ustawodawcy) oraz art. 7 (działanie na podstawie i w granicach prawa, w tym przypadku 
Regulaminu Sejmu) Konstytucji RP.

3. Przedmiotem opinii jest ponadto odpowiedź na pytania:
1) Czy w trybie art. 122 ust. 4 Konstytucji parlament ma prawo w ogóle nie „przywracać” 

art. 91 ust. 1 i 2, inaczej mówiąc „uchylić” te przepisy ? Czy „usunięcie niezgodno-
ści”, o którym mówi art. 122 ust. 4 może polegać w tym wypadku tylko na manipulacji 
terminem, czy też ustawodawca może – dochodząc do wniosku, że instytucja ochrony 
depozytów, o której mowa w art. 91 ust. 1 i 2 jest już jego zdaniem w obecnych okolicz-
nościach zbędna – usunąć tę instytucję z ustawy ?

2) Czy w trybie art. 122 ust. 4 parlament ma prawo przyjąć normę wyrażoną w zakwestio-
nowanym art. 91 ust. 1 (lub podobną), z pominięciem jakiegokolwiek określenia czaso-
wego jej funkcjonowania, tak by obowiązywała jako docelowa? 

3) Czy można dopuścić, że Sejm usunie z ustawy art. 17, natomiast przemilczy w ogóle art. 
91 ust. 1 i 2 (ani go nie „przywróci”, ani nie uchyli – jeśli przyjąć, że derogowany został 
mocą wyroku), a w konsekwencji ogłoszona ustawa ukaże się bez art. 17, ponieważ 
uchylił go parlament, i bez art. 91 ust. 1 i 2, bo ten został derogowany wyraźnie w sen-
tencji wyroku ?

W odpowiedzi na pytanie 1:
Trybunał Konstytucyjny nie uznał instytucji ochrony depozytów za niezgodną z Konsty-

tucją. Przeciwnie, podkreślił jej znaczenie w ustawie. Parlament nie jest uprawniony do do-
konywania w procedurze usuwania niezgodności zmian wykraczających poza umocowanie 
wynikające z art. 122 ust. 4 Konstytucji. Byłoby to podstawą do uznania proceduralnej nie-
konstytucyjności ustawy11 w przypadku jej zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego po 
podpisaniu przez Prezydenta. Parlament nie może wykroczyć poza zakres ustawy zwróconej, 
zdeterminowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i skonkretyzowany przez Prezydenta. 
Usuwanie niezgodności nie zastępuje postępowania ustawodawczego uruchomionego wsku-
tek wykonania inicjatywy ustawodawczej. 

W odpowiedzi na pytanie 2 :
Trybunał Konstytucyjny uznał art. 91 ust. 1 za społecznie istotny przepis i wskazał na ko-

nieczność uniknięcia sytuacji, w której członkowie kas będą pozbawieni odpowiedniej ochro-

11  Por. L. Garlicki: op. cit., s. 27.
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ny gromadzonych środków. Niezgodność z Konstytucją nie polega na istnieniu mechanizmu 
gwarantowania depozytów przewidzianego w ustawie, ale na tym, że wobec upływu czasu 
stanowiłby on normę pustą, bezprzedmiotową, która nie może już znaleźć zastosowania. Usu-
nięciem niezgodności jest wyeliminowanie tej wady, także przy uznaniu, że art. 91 ust. 1 sta-
nowi normę docelową.

W odpowiedzi na pytanie 3 :
Usunięcie niezgodności z Konstytucją art. 17 pkt 1 nie może polegać na eliminacji art. 17 

ze względu na wyraźne brzmienie konkluzji uzasadnienia wyroku Trybunału, który wskazuje 
na potrzebę interwencji ustawodawcy w związku ze stwierdzeniem niezgodności art. 17 pkt 1 
z Konstytucją i problemem ewentualnego stosowania Prawa spółdzielczego. Ponadto uchyle-
nie przez ustawodawcę art. 17 pkt 2 i pkt 3 zmienia zakres przedmiotowy art. 17, co jest nie-
zgodne z art. 58 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Uchwalona ustawa nie powinna się zatem ukazać 
w kształcie wynikającym z przedmiotowej uchwały Sejmu z dnia 25 maja 2012 r.

Usunięcie niezgodności powinno obejmować także art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji, co wynika 
z wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zwrócenia ustawy Sejmowi w celu usunięcia niezgod-
ności. Art. 91 ust. 1 i 2 ustawy nie został derogowany mocą wyroku, ponieważ przepis ten nie 
obowiązywał. Można mówić jedynie o derogacji prewencyjnej, co oznacza, że przepis ten 
w postaci zakwestionowanej w wyroku nie może wchodzić w skład ustawy podpisanej przez 
Prezydenta. Ogłoszenie ustawy bez art. 17 i art. 91 ust. 1 i 2 byłoby równoznaczne z obejściem 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. Kp 10/09. Z wyroku wynika, że nie 
wystarczy derogowanie przepisów, których niezgodność z Konstytucją Trybunał stwierdził, 
ale konieczna jest „interwencja ustawodawcy”. W przypadku kontroli następczej tego rodzaju 
interwencja polega na wykonaniu wyroku w drodze nowelizacji obowiązującej już ustawy. 
Specyfika kontroli prewencyjnej powoduje, że wykonanie wyroku polega na dokonaniu wy-
nikających z wyroku zmian w ustawie przed jej podpisaniem przez Prezydenta i ogłoszeniem, 
jeżeli Prezydent uzna za konstytucyjnie nieodzowne zwrócenie ustawy Sejmowi, co ma miej-
sce w niniejszej sprawie. 




