Warszawa, dnia 24 stycznia 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 5/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
Na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skład orzekający postanowił
przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:
czy przepisy art. 92 ust 1 w zw. z pkt. 4.1 załącznika do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 ze zm.) są zgodne z
art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim zrównują
odpowiedzialność osób, które uiściły opłatę za przejazd po drogach krajowych ale nie
posiadały karty opłaty drogowej w pojeździe w czasie kontroli, z osobami które należnej
opłaty za przejazd nie uiściły w ogóle?
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2007 r.,
sygn. akt III SA/Gd 325/07.
------------------------------------------------------Warszawa, dnia 15 lutego 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 13/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
Na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skład orzekający postanowił
przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:
Czy po dniu 1 stycznia 2003 r. § 6 ust. 1 pkt. 2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269, ze zm.) były
zgodne z art. 37 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz z art. 35 ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze
zm.), a także z art. 2, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
grudnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) w związku ze zmianą art. 37 ust. 2 pkt 2
wymienionej wyżej ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.), wprowadzoną od dnia 1 października
2002 r., na podstawie art. 1 pkt 13 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz.
1272) oraz uzupełnieniem tej ustawy, na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r.
zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o
oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz.
U. Nr 213, poz. 1803), o art. 35a, który wszedł w życie od dnia 1 stycznia 2003 r. ?
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. akt I FSK
792/07.
------------------------------------------------------Warszawa, dnia 7 marca 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa

Komunikat bieżący Nr 18/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
Czy przepisy art. 23715 § 1, art. 233, art. 214 § 1 i 2, art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 21/98/94 ze zm.); art. 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy z dnia 9
listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (Dz. U. 10/96/55 ze zm.) i przepisy § 1 pkt 3, § 2 pkt 2, § 111 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 169/03/1650 ze zm. 49/07/330) i
§ 40-42 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, w części, w której stanowić mogą podstawę
nakładania na pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom pomieszczeń higienicznosanitarnych w postaci palarni, zgodne są z art. 2, art. 20, art. 21, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32
ust. 1, art. 64 ust. 1 i 3, art. 66 ust. 1, art. 92 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
( Dz. U. 78/97/483, sprost. 28/01/319, ze zm. 200/06/1471) i art. 2, art. 3, art. 5 ust. 2 lit. (b) i
art. 8 ust. 2 Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia
Tytoniu sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 roku (Dz. U. 74/07/487);
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2007 r.,
sygn. akt IV SA/Po 617/07
----------------------------------------------------Warszawa, dnia 16 kwietnia 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 23/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
Na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skład orzekający postanowił
przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu następujące pytanie prawne:
„Czy art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z późn. zm.), w części obejmującej wyrażenie: „w dniu wszczęcia postępowania",
jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?"
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2008 r.,
sygn. akt II SA/Wr 588/07.
---------------------------------------------------Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 26/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
"Czy przepis § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 105, poz. 881), w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 401), w zakresie w
jakim wyłącza możliwość pomniejszenia dochodu rodziny w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm., tekst
ost. zm. Dz. U. 2007 r. Nr 105, poz. 720) o dochód utracony, o jakim mowa w art. 3 pkt 23
ustawy, w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku

kalendarzowym i nie utraconym do dnia zgłoszenia wniosku o zasiłek, jest zgodny z art. 5 ust.
4 w zw. z art. 3 pkt 23 i art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 4a w zw. z art. 3 pkt 24 powołanej ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz art. 2, art. 32, art. 71 i art. 92 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.
U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471)".
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 marca 2008 r., sygn.
akt IV SA/Po 347/07.
----------------------------------------------------Warszawa, dnia 20 czerwca 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 35/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
Czy przepis art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w zakresie w jakim wzrost wartości
nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, kiedy
przeznaczenie nieruchomości było określone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. który utracił moc z uwagi na
upływ terminu określonego przepisem art. 87 ust. 3 tej ustawy - jest zgodny z art. 2 i art. 32
Konstytucji Rzeczypospolitej.
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 marca 2008 r., sygn.
akt II SA/Kr 778/07.
---------------------------------------------------Warszawa, dnia 20 czerwca 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 36/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
Czy § 57 pkt 4 wykazu chorób i ułomności, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu
postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 1991
r. Nr 79, poz. 349 ze zm.) w zakresie, w jakim stwierdzenie u policjanta nosicielstwa wirusa
HIV powoduje uznanie go za całkowicie niezdolnego do pełnienia służby, jest zgodny z art. 32
i art. 60 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i art. 25 pkt c Międzynarodowego Paktu Praw
Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
(Dz. U. Nr 38 z 1977 r., poz. 167 zał.) ?
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2008 r., sygn.
akt III SA/Gd 24/08.
---------------------------------------------------Warszawa, dnia 11 sierpnia 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny

Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 51/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
"Czy art. 75 § 2 pkt 1 lit. b i § 3 oraz art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) są zgodne z art. 2 i 64 ust. 1 i 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim pomijają wśród osób uprawnionych do złożenia
wniosku o stwierdzenie nadpłaty i korekty deklaracji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej
będącej podatnikiem?"
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn.
akt I SA/Łd 335/08.
----------------------------------------------------Warszawa, dnia 23 października 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa
Komunikat bieżący Nr 59/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
1) czy przepis § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w
sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27, poz. 269ze zm.), odsyłający - w zakresie określenia
stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia oświadczenia
przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele opałowe – do
odpowiedniego stosowania § 5 tegoż rozporządzenia, jest zgodny z art. 2, art. 84 i art. 217
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ?
2) czy przepis § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 221, poz. 2196 ze zm.), odsyłający - w zakresie
określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia
oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele
opałowe – do odpowiedniego stosowania § 5 tegoż rozporządzenia, jest zgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ?
3) czy przepis § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w
sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.), odsyłający - w
zakresie określenia stawki podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego, w sytuacji niezłożenia
oświadczenia przez nabywcę stwierdzającego, iż nabywany wyrób jest przeznaczony na cele
opałowe – do odpowiedniego stosowania § 3 ust. 3 tegoż rozporządzenia, jest zgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ?
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2008 r., sygn. akt I FSK
817/07.
--------------------------------------------------Warszawa, dnia 23 października 2008 r.
Naczelny Sąd Administracyjny
Biuro Orzecznictwa

Komunikat bieżący Nr 60/08
Zagadnienie prawne przedstawione TK
"Czy § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w
sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września
1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 10, poz. 51 ze zm.) w zakresie w jakim na
jego mocy orzekanie w przedmiocie podpadania nieruchomości ziemskich pod działanie art. 2
ust. 1 lit. e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U.
z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.) przekazano do kompetencji organu administracji publicznej
jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ?"
Jednocześnie sąd orzekający zawiesił postępowanie sądowe.
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2008 r.,
sygn. akt IV SA/Wa 973/08.

