
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 70 

data posiedzenia: 9 września 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. (sygn. akt K 45/16) 

dotyczącego ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie. 

2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. (sygn. akt 

SK 16/17) dotyczącego ustawy z dnia 23 stycznia 2000 r. o podatku akcyzowym. 

3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt 

SK 22/16) dotyczącego ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2020 r. (sygn. akt 

Kp 2/18) dotyczącego ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie 

niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. 

5. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt 

P 13/18) dotyczącego ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Krzysztof Brejza, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, 

Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Marek 

Komorowski, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Marek Pęk, 

Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Zdrojewska,  

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Finansów: 

zastępca dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego Anna Kowalczyk-Markowska ze 

współpracownikiem, 

Ministerstwo Środowiska: 

dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Jacek Sagan ze współpracownikami, 

Ministerstwo Rozwoju: 

zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego Michał Gil, 

Związek Miast Polskich: 

pełnomocnik zarządu Marek Wójcik, 

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

główny specjalista w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Adrian Orliński, 



 

 
Kancelaria Senatu: 

wicedyrektor Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko, 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Danuta Drypa, Marek Jarentowski, Bożena Langner. 

 

 

Ad 1. 
 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. (sygn. akt K 45/16) dotyczący 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie omówił przedstawiciel Biura 

Legislacyjnego Marek Jarentowski. W wyroku tym TK wypowiedział się na temat zasadności 

wyłączenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasad 

wydzierżawiania obwodów łowieckich. 

Orzeczenie wymaga wykonania i stosowny projekt nowelizacji art. 48 pkt 3 ustawy – Prawo 

łowieckie omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. 

Rozwiązanie to poparł przedstawiciel ministra środowiska Jacek Sagan. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie rozpatrywanego wyroku.  

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Na przedstawiciela wnioskodawców wybrano senatora Adama Szejnfelda. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 214). 

Ad 2. 
 

 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2019 r. (sygn. akt SK 16/17) dotyczący 

ustawy z dnia 23 stycznia 2000 r. o podatku akcyzowym omówił przedstawiciel Biura 

Legislacyjnego Marek Jarentowski. Wyrok dotyczył obowiązków podatkowych powstałych 

przed 15 września 2005 r., a wynikających z wprowadzeniu bez okresu vacatio legis specjalnej, 

radykalnie podwyższonej stawki akcyzy z tytułu sprzedaży oleju opałowego przy pomocy 

odmierzaczy paliw ciekłych. Ponieważ wyrok dotyczy zamkniętego już zakresu czasowego, a 

ponadto dla stron postępowań administracyjnych i sądowych związanych z zakwestionowanym 

przepisem wyrok TK był wystarczającą podstawą do wznowienia tych postępowań, to wyrok 

nie wymaga wykonania. 

Przedstawicielka Ministerstwa Finansów Anna Kowalczyk-Markowska podała dane 

statystyczne i wskazała, iż wyrok TK nie wymaga wykonania. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o niepodejmowanie 

inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozpatrywanego wyroku. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji 

rozpatrywanego wyroku. 

Ad 3. 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt SK 22/16) dotyczący 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym omówił 

przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. Problem konstytucyjny dotyczy 

obniżenia wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej. Orzeczenie wymaga 



 

wykonania i stosowny projekt przygotowano w Biurze Legislacyjnym. Zgodnie z projektem, 

w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce 

planistycznej gmina płaci sprzedającemu nieruchomości pełne odszkodowanie w wysokości 

różnicy miedzy wartością nieruchomości określoną z uwzględnieniem dawnego planu 

a wartością określoną z uwzględnieniem nowego planu. 

Projekt wykonania orzeczenia TK poparli przedstawiciel Związku Miast Polskich Marek 

Wójcik i przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Michał Gil. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej w sprawie rozpatrywanego wyroku. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Na przedstawiciela wnioskodawców wybrano senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 215). 

Ad 4. 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2020 r. (sygn. akt Kp 2/18) dotyczący  

ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu 

ułatwienia dochodzenia wierzytelności omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Marek 

Jarentowski. Wyrok dotyczył dopuszczalności przedkładania prezydentowi Rzeczypospolitej 

do podpisu ustawy, w przypadku której przepis o wejściu w życie w istocie ingeruje 

w konstytucyjny termin podjęcia przez głowę państwa decyzji w przedmiocie tego aktu 

normatywnego. Wyrok stworzył po stronie prezydenta Rzeczypospolitej obowiązek odmowy 

podpisania ustawy nowelizującej i w konsekwencji oznacza to definitywne zakończenie 

postępowania ustawodawczego. Wykonanie wyroku jest zatem zbędne. 

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o niepodejmowanie 

inicjatywy ustawodawczej w związku z rozpatrywanym wyrokiem. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek. 

Konkluzja: 

 Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji 

rozpatrywanego wyroku. 

Ad 5. 

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt P 13/18) dotyczący 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym omówiła wicedyrektor Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. W orzeczeniu 

tym TK pochylił się nad pozbawieniem wspólników wykreślonej z rejestru sądowego spółki 

praw do udziału w majątku likwidacyjnym. Dotyczy to spółek, które przed końcem 2015 r. nie 

złożyły wniosku o przerejestrowanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieją spory 

w doktrynie, czy wyrok należy wykonać. Można byłoby to zrobić, dokonując czasowego 

ograniczenia dochodzenia od Skarbu Państwa praw majątkowych przez wspólników 

wykreślonej spółki. Wyrok TK nie stanowi samodzielnej podstawy do wznowienia 

postępowania w trybie art. 190 konstytucji. 

Informacja ta wywołała dyskusję, w której wzięli udział senatorowie oraz przedstawiciel 

resortu sprawiedliwości Adrian Orliński. Senator Jerzy Czerwiński wyraził szczególne 

zainteresowanie kwestią możliwości reaktywowania spółek przedwojennych celem uzyskania 

przez te spółki nieruchomości będących niegdyś składnikami ich majątku.  

Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski odroczył posiedzenie komisji do czasu 

otrzymania z Prokuratorii Generalnej RP, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwa 



 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS  

 

Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów danych, które posłużą ustaleniu liczby przejętych przez 

Skarb Państwa nieruchomości, skali roszczeń zgłoszonych z tytułu tzw. bezprawia 

legislacyjnego lub innych kosztów wynikających z wydanego wyroku TK. Dane te ułatwią 

podjęcie przez komisję dalszej decyzji. 

Konkluzja: 

 Komisja odroczyła decyzję w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

 


