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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 7 maja 2001 r.

sygn. akt K. 19/2000.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Jadwiga Skórzewska-¸osiak — przewodniczàcy,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Andrzej Màczyƒski — sprawozdawca,

Marek Safjan,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2001 r.
wniosku Konfederacji Pracodawców Polskich, z udzia-
∏em umocowanych przedstawicieli uczestników post´-
powania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie nie-
zgodnoÊci:

1) art. 1 pkt 1, 4—7, a tak˝e pkt 2 i 3 w zakresie odno-
szàcym si´ do tych paƒstwowych lub samorzàdo-
wych jednostek organizacyjnych majàcych osobo-
woÊç prawnà, które prowadzà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà, art. 2 pkt 1—7 oraz art. 3 ust. 1 w zwiàzku
z art. 5—13 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiota-
mi prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) z art. 2, art. 20,
art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 64
oraz art. 65 ust. 4 Konstytucji;

2) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiota-
mi prawnymi z art. 2 Konstytucji;

3) art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiota-
mi prawnymi z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 1 pkt 1, pkt 4—7, a tak˝e pkt 2 i 3 w zakresie
odnoszàcym si´ do tych paƒstwowych lub samorzàdo-
wych jednostek organizacyjnych majàcych osobowoÊç
prawnà, które prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà,
art. 2 pkt 1—7 oraz art. 3 ust. 1 w zwiàzku z art. 5—13
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.
Nr 26, poz. 306) sà zgodne z art. 2, art. 20, art. 21
ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 i art. 65 ust. 4
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 4 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy wskazanej
w pkt 1 nie sà niezgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Jadwiga Skórzewska-¸osiak

Biruta Lewaszkiewicz- Andrzej Màczyƒski
-Petrykowska

Marek Safjan Marian Zdyb
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