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Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z klauzulą odraczającą 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawową przesłanką wyboru tematu artykułu jest praktyczna i teoretycz-
na doniosłość zagadnienia dotyczącego możliwości odraczania przez Trybu-
nał Konstytucyjny terminu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego 
przepisu2 i praktycznych problemów, jakie się z tym wiążą na gruncie postę-
powania sądowoadministracyjnego. Tematyka przedstawiona w niniejszym 
opracowaniu jest aktualna zarówno w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie 
sądowym. Cel artykułu stanowi analiza praktyki orzeczniczej, przedstawie-
nie poglądów doktryny oraz sformułowanie wniosków de lege lata i de lege 
ferenda.

I.

Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji Trybunał Konstytucyjny może orzec 
o odroczeniu terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego uzna-
nego za niezgodny z Konstytucją. Termin ten nie może przekroczyć osiem-
nastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny 
dwunastu miesięcy.

1 Autor jest doktorantem w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoad-
ministracyjnego Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

2 W tytule artykułu użyłem pojęcia „klauzuli odraczającej”, sformułowanie to odnosi 
się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w  których Trybunał może określić inny niż 
dzień ogłoszenia wyroku termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.
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Żaden przepis prawa nie stanowi, czy w  okresie odroczenia sąd powi-
nien orzekać na podstawie prawa uznanego za niekonstytucyjne, ale jeszcze 
formalnie niewyeliminowanego z systemu prawnego, czy też nie musi tego 
uczynić.

Na podstawie art. 272 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi w związku z art. 190 ust. 4 Konstytucji3 strona może żą-
dać wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w przypadku, gdy 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Kon-
stytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zo-
stało wydane orzeczenie. Termin na złożenie skargi o wznowienie postępo-
wania wynosi trzy miesiące od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego.

W  związku z  powyższym orzeczenie sądu wydane na podstawie aktu 
prawnego, co do którego Trybunał stwierdził sprzeczność z  Konstytucją, 
może po ostatecznej utracie przez ten akt mocy obowiązującej zostać wzru-
szone przez wznowienie postępowania4.

II.

Niewątpliwie wyroki TK z klauzulą odraczającą powodują problemy w prak-
tyce5. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie pojawiły się kontrower-

3 Art. 190 ust. 4 Konstytucji stanowi: „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o nie-
zgodności z  Konstytucją, umową międzynarodową lub z  ustawą aktu normatywnego, na 
podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja ad-
ministracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia po-
stępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych 
w przepisach właściwych dla danego postępowania”.

4 Zob. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i  ich skutki prawne, 
Poznań 2006, s. 125; Z. Czeszejko-Sochacki, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: pojęcie, 
klasyfikacja, skutki prawne, „Państwo i Prawo” z. 12, 2000, s. 32; M. Matczak, P. Duda, P. Go-
łaszewski, T. Karaś, O. Luty, P. Pawłowski, O sposobach obowiązywania i stosowania niekon-
stytucyjnych przepisów. Uwagi na tle art. 190 Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” nr 5, 2007, 
s. 267 i n.

5 Por. M. Safjan, Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 
z. 3, 2000, s. 12; M. Jaśkowska, Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu sto-
sowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania konstytucji, [w:] Instytucje współcze-
snego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. 
I. Skrzydło-Niżnik, Kraków 2001, s. 282; K. Gonera, E. Łętowska, Artykuł 190 Konstytucji 
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sje odnośnie do oceny konstytucyjności prawa przez sądy. Wykształciły się 
dwa poglądy:

•	 sąd w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej przepisów jest 
zobowiązany do ich stosowania;

•	 sąd może odmówić zastosowania niekonstytucyjnych przepisów.
Trybunał Konstytucyjny stosuje klauzulę odraczającą inter alia w  celu 

zapobieżenia powstania sytuacji, w  której natychmiastowa derogacja nie-
konstytucyjnych przepisów w  jeszcze większym stopniu spowodowałaby 
naruszenie norm i wartości konstytucyjnych niż stosowanie przepisów nie-
zgodnych z  Konstytucją6. Trybunał uzasadnia najczęściej wydawanie tego 
typu wyroków możliwością powstania luki prawnej spowodowanej natych-
miastową derogacją niekonstytucyjnego przepisu7, wskazuje również na za-
grożenie równowagi budżetowej państwa8 czy też potrzebę zapewnienia 
ustawodawcy czasu na wprowadzenie nowych regulacji prawnych zastępu-
jących te derogowane9.

W tym miejscu warto zasygnalizować, iż w doktrynie pojawiły się głosy, 
że „samo przedłużenie mocy obowiązującej bez możliwości reanimowania 
uchylonych przepisów jest niewystarczające”10. W  austriackim prawodaw-
stwie jednym ze skutków orzeczenia sądu konstytucyjnego jest tzw. „odży-
cie przepisu”, które pozwala na uniknięcie luk w prawie11. Zdaniem Moniki 

i jego konsekwencje w praktyce sądowej, „Państwo i Prawo” z. 9, 2003, s. 3; eadem, Wieloaspek-
towość następstw stwierdzania niekonstytucyjności, „Państwo i Prawo” z. 5, 2008, s. 25 i n.

6 Zob. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego..., s.  118, jako przy-
kład autorka wskazuje wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98, dotyczący sprawy tzw. 
czynszów regulowanych, s. 125; ponadto zob. wyroki TK: z dnia 16 stycznia 2007 r., U 5/06; 
z dnia 13 marca 2007, sygn. K 8/07.

7 Zob. wyroki TK: z  dnia 19 czerwca 2008  r., P 23/07; z  dnia 10 lipca 2007  r., SK 
50/06; z dnia 27 kwietnia 2005 r., P 1/05.

8 Zob. wyroki TK: z dnia 23 października 2007 r., P 10/07; z dnia 15 października 
2001 r., K 12/01.

9 Zob. wyroki TK: z dnia 8 października 2007 r., K 20/07; z dnia 22 maja 2007 r., 
sygn. K 42/05; z dnia 16 stycznia 2006 r., SK 30/05; z dnia 12 grudnia 2005 r., K 32/04; 
z dnia 20 czerwca 2005 r., K 4/04; z dnia 3 listopada 2004 r., K 18/03.

10 Z. Czeszejko-Sochacki, Wznowienie postępowania jako skutek pośredni orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” z. 2, 2000, s. 28

11 Zob. P. Radziewicz, Przywrócenie mocy obowiązującej przepisu prawnego jako skutek 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” nr 3, 2005, s. 43; Z. Czeszejko-
-Sochacki, Wznowienie postępowania..., s. 18–19; art. 140 ust. 6 austriackiej Federalnej Usta-
wy Konstytucyjnej stanowi: „Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o uchyleniu ustawy jako 
sprzecznej z konstytucją powoduje, o  ile Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie inaczej, że 
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Florczak, wzorując się na Konstytucji austriackiej, można przyznać Trybu-
nałowi uprawnienie do orzekania o przywróceniu mocy obowiązującej prze-
pisów uchylonych przez niekonstytucyjny akt normatywny12. Niewątpliwie, 
przyjmując takie rozwiązanie, TK zbliżyłby się do funkcji prawodawcy po-
zytywnego13. Z drugiej strony parlament miałby więcej czasu na wprowa-
dzenie odpowiednich regulacji14. Na marginesie warto jednak zauważyć, iż 
polski ustawodawca wolno dokonuje zmian legislacyjnych w odniesieniu do 
wyroków z klauzulą odraczającą, niezależnie od terminu odroczenia wska-
zanego przez TK15.

Zwolennicy poglądu zgodnie, z którym sąd w okresie odroczenia utra-
ty mocy obowiązującej przepisów jest zobowiązany do ich stosowania, pod-ązującej przepisów jest zobowiązany do ich stosowania, pod-zującej przepisów jest zobowiązany do ich stosowania, pod-
kreślają, że skoro wyrokiem TK niekonstytucyjny przepis obowiązuje, to 
powinien być bezwzględnie stosowany. Instrument odroczenia został bo-
wiem przewidziany przez ustawodawcę w  Konstytucji. Jak stwierdził An-
drzej Mączyński: „Nie ma podstaw teza, jakoby skutek wyroku TK przewi-
dującego odroczenie utraty mocy obowiązującej polegał tylko na obaleniu 
domniemania zgodności ustawy z Konstytucją i pozostawieniu organom po-
wołanym do stosowania prawa swobody decyzji co do tego, czy w konkret-
nej sytuacji zastosować, czy odmówić zastosowania przepisu, który wpraw-
dzie został uznany za niekonstytucyjny, ale który przejściowo zachował moc 

z  dniem wejścia w  życie uchylenia wchodzą ponownie w  życie postanowienia ustawowe, 
które zostały uchylone przez ustawę uznaną przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne 
z konstytucją. W ogłoszeniu o uchyleniu należy podać, czy i  jakie postanowienia wchodzą 
ponownie w życie”; cyt. za: P. Radziewicz, Przywrócenie..., s. 43.

12 Zob. M. Florczak, Skutki prawne odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu 
utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, „Przegląd Sejmowy” nr 2, 2003, s. 56.

13 Zob. P. Radziewicz, Przywrócenie..., s. 45.
14 Zob. Z. Czeszejko-Sochacki , Sądownictwo..., s. 447.
15 M. Florczak, Skutki prawne odroczenia..., s. 56: „Na tle dotychczasowej praktyki moż-

na przypuszczać z dużą dozą pewności, że niezależnie od tego, jak długi termin odroczenia 
utraty mocy obowiązującej przez akt normatywny określi Trybunał Konstytucyjny, ustawo-
dawca i tak wykona jego orzeczenie najwcześniej tuż przed upływem tego okresu. Tak więc 
przedłużanie obowiązywania w systemie prawnym niekonstytucyjnego przepisu po to tyl-
ko, by ustawodawca miał dostateczny czas na jego nowelizację, nie zawsze okazuje się rozsąd-
nym rozwiązaniem”; zob. również: P. Zwierzykowski, Kompetencja Trybunału Konstytucyjne-
go do odraczania terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego w praktyce, „Przegląd 
Legislacyjny” nr 3, 2003, s. 49 i n.
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obowiązującą. Teza ta podważyłaby sens instytucji odroczenia (...)”16. Po-
dobnie SN w wyroku z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 28/06: „(...) trud-
na do przyjęcia jest sytuacja, w której akty stosowania prawa (wadliwej nor-
my) mogłyby, po ostatecznej utracie przez akt mocy obowiązującej, zostać 
wzruszone przez wznowienie postępowania. Prowadzi to do wniosku, że 
w przypadku odroczenia skuteczności orzeczenia nie ma również możliwo-
ści późniejszego wznowienia postępowania”. Nie zgadzam się ze stanowi-
skiem SN i A. Mączyńskiego. Przepis uznany przez TK za niezgodny z Kon-
stytucją może być (w okresie odroczenia) stosowany przez sądy, a skutki jego 
zastosowania zostały określone w art. 190 ust. 4 Konstytucji (272 §1 p.p.s.a). 
Inna interpretacja art.  190 ust.  3 Konstytucji prowadziłaby do wewnętrz-
nej sprzeczności, jeśli TK określiłby inny termin utraty mocy obowiązującej 
aktu normatywnego, ale jednocześnie strona zostałaby pozbawiona możli-
wości żądania wznowienia postępowania17.

W orzecznictwie TK przeważa pogląd, według którego jeśli niekonstytu-
cyjny przepis nadal obowiązuje, to powinien być bezwzględnie stosowany18. 

16 A. Mączyński, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznic-
twa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006, s. 126; cyt. za: P. Radziewicz, 
Wzruszenie „domniemania konstytucyjności” aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyj-
ny, „Przegląd Sejmowy” nr  5, 2008, s.  82; podobnie Z. Czeszejko-Sochacki, Sądownictwo 
konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003, s. 396: „(...) określenie przez TK 
na podstawie art. 190 ust. 3 Konstytucji terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatyw-
nego, jako akt władczy podjęty przez organ do tego upoważniony, w wykonaniu wyraźnie 
określonych kompetencji, z mocą powszechnie obowiązującą, oznacza, że wszystkie organy 
stosujące prawo mają obowiązek zastosować się do tego rozstrzygnięcia”; A. Zoll, Trybunał 
Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, [w]: Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, 
A. Jankiewicz, Warszawa 2001, s. 97: „Uważam, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
stwierdzającego niezgodność ustawy z Konstytucją nie powinno z reguły skutkować możli-
wości wznowienia postępowania w stosunku do orzeczeń i decyzji zapadłych przed orzecze-
niem Trybunału Konstytucyjnego”; podobnie SN w uchwale z dnia 23 stycznia 2004 r., III 
CZP 112/03: „(...) w wypadku odroczenia utraty mocy obowiązującej przez normę prawną 
nie ma również możliwości późniejszego wznowienia postępowania, trudno byłoby bowiem 
zaakceptować sytuację, w której akt zastosowania wadliwej normy, mógłby zostać – po osta-
tecznej utracie przez tę normę mocy obowiązującej – wzruszony przez wznowienie postępo-
wania; byłoby to rozwiązanie niespójne”.

17 Zob. J. Trzciński, Trybunał Konstytucyjny  – regulacja konstytucyjna i  praktyka, [w:] 
Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005, s. 99.

18 Zob. Wystąpienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Janusza Trzciń-
skiego na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 
12 marca 2008 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 2, 2008, s. 72.
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Stanowisko to w pełni prezentuje wyrok z dnia 2 lipca 2003 r.: „Możliwość 
określenia przez Trybunał Konstytucyjny późniejszego niż dzień ogłosze-
nia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw terminu utra-
ty mocy obowiązującej niezgodnego z Konstytucją przepisu ustawy znajdu-
je wyraźną i niewątpliwą podstawę w art. 190 ust. 3 Konstytucji. W razie 
skorzystania przez Trybunał Konstytucyjny z  tej możliwości do nadejścia 
wskazanego przez Trybunał terminu uznany za niezgodny z  konstytucją 
przepis zachowuje moc obowiązującą, a zatem musi być przestrzegany i sto-
sowany przez wszystkich jego adresatów”19. Wyraźną opozycję do stanowi-
ska TK przedstawia orzecznictwo SN, zgodnie z którym w okresie odrocze-
nia przepisy niezgodne z Konstytucją obowiązują, ale „nie muszą być bez 
zastrzeżeń stosowane przez sądy”20. Przykładowo w wyroku z dnia 23 stycz-
nia 2007 r. SN stwierdził, iż „odroczenie na podstawie art. 190 ust. 3 Kon-
stytucji, wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie oznacza, 
iż przepis uznany za niezgodny z Konstytucją musi być stosowany do daty 
wskazanej przez Trybunał. Nie jest przecież tak, że do tego dnia jest on zgod-
ny z Konstytucją, a od tego dnia staje się z nią niezgodny (...)”21. W orzecz-
nictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiany jest najczęściej 
następujący pogląd: „W piśmiennictwie prawniczym oraz w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego spotyka się coraz częściej stanowisko 
aprobujące zastosowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, pomi-
mo zawarcia w nim klauzuli odraczającej. Wówczas należy brać pod uwagę 
przedmiot regulacji objętej niekonstytucyjnym przepisem, przyczyny naru-
szenia i znaczenie wartości konstytucyjnych naruszonych takim przepisem. 
(...) z tezy, iż okoliczność, że przepis, choć niekonstytucyjny nadal obowiązu-
je (art. 190 ust. 3) nie oznacza, że jest bezwzględny obowiązek jego stosowa-
nia”22. W wyroku z dnia 23 lutego 2006 r. NSA orzekł, iż sąd może odmówić 
zastosowania przepisu rozporządzenia niezgodnego z Konstytucją, również 

19 Wyrok TK z dnia 2 lipca 2003 r., K 25/01; podobnie wyroki TK z: dnia 17 grudnia 
2008 r., P 16/08; dnia 27 kwietnia 2005, P 1/05.

20 A. Wróbel, „Odroczenie” przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej 
przepisu niezgodnego z  Konstytucją. Zagadnienia wybrane, [w:] Ratio est anima legis.  Księga 
jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, red. J. Góral, R. Hauser, J. Repel, M. Zirk-
-Sadowski, Warszawa 2007, s. 120 i przywołane tam orzeczenia SN.

21 Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2007 r., III PK 96/06.
22 Wyrok NSA z dnia 5 maja 2009 r., II OSK 1435/08.
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jeśli TK odroczy termin utraty mocy obowiązującej tego przepisu23. W pełni 
podzielam stanowisko NSA i SN w opisywanej materii.

W tym miejscu warto zauważyć, iż Trybunał Konstytucyjny zaczął czy-
nić wyjątki od zasady bezwzględnego stosowania niekonstytucyjnych prze-
pisów w okresie odroczenia w stosunku do wyroków zainicjowanych skargą 
konstytucyjną oraz pytaniem prawnym. W przypadku skargi konstytucyj-
nej TK stosuje tzw. „przywilej korzyści”, który stanowi tzw. premię za ak-
tywność podmiotu i  pozwala złożyć skargę o  wznowienie postępowania 
(art. 190 ust. 4 Konstytucji) już w okresie odroczenia, a nie po upływie tego 
okresu (art. 190 ust. 3 Konstytucji). Pytania prawne dotyczą jeszcze nieroz-
strzygniętych spraw sądowych. W tym przypadku przywilej korzyści pole-
ga na tym, iż TK stwierdza, że sąd przedstawiający pytanie prawne ma pra-
wo orzekać w sprawie na podstawie ogłoszonego wyroku TK, nie czekając na 
utratę mocy obowiązującej niekonstytucyjnych norm prawnych24.

23 Zob. wyrok NSA z dnia 23 lutego 2006 r., II OSK 1403/05; podobnie wyrok NSA 
z dnia 15 lipca 2009 r., I FSK 1166/08; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2009 r., 
IV SA/Wr 470/09; wyrok WSA w  Krakowie z  dnia 22 września 2009  r., III SA/Kr 3/09; 
wyrok WSA w  Poznaniu z  dnia 22 września 2009  r., I  SA/PO 659/09; więcej podobnych 
orzeczeń zob. M. Sarnowiec-Cisłak, Skutki odroczenia utraty mocy obowiązującej niekonstytu-
cyjnego przepisu w sferze stosowania prawa – głos w dyskusji, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa 
Administracyjnego” nr 2, 2010, s. 54.

24 Zob. pierwszy wyrok TK zainicjowany skargą konstytucyjną, uzasadniający „przy-
wilej korzyści” z dnia 18 maja 2004 r., SK 38/03. W niniejszym wyroku „Trybunał Konsty-
tucyjny postanowił, że skarżący mogą wznowić postępowanie w  sprawie bez czekania na 
upływ czasu, na który niezgodny z Konstytucją przepis został «prolongowany»”; R. Hau-
ser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010, s. 134, na s. 137 – autorzy wskazują, że 
uzasadnienia wyroków TK zainicjowanych pytaniem prawnym są „niezwykle lakoniczne”, 
np. wyrok z dnia 23 października 2007 r., P 10/07: „termin odroczenia [obowiązywania aktu 
normatywnego  – uwaga aut.] nie stoi jednak na przeszkodzie wyłączenia jego skutku wo-
bec sprawy, która była przyczyną wszczęcia postępowania przed Trybunałem (...). Dla sądu, 
przed którym toczy się postępowanie w  sprawie, która legła u  podstaw pytania prawnego 
istotne znaczenie ma moment ogłoszenia na sali rozpraw. Wraz z  nim następuje bowiem 
uchylenie domniemania konstytucyjności, które przypisane jest każdemu aktowi prawnemu 
wydanemu przez ustawodawcę”; zob. również: M. Wiącek, Pytanie prawne sądu do Trybunału 
Konstytucyjnego, Warszawa 2011, s. 394–395.
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III.

Należy wskazać, iż fakt obalenia domniemania konstytucyjności przepi-
su prawnego nie może pozostać sądom obojętny w sytuacji, gdy Trybunał 
zdecydował o odroczeniu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. 
W doktrynie i orzecznictwie zaczęto rozróżniać stosowanie prawa od obo-
wiązywania prawa25. Małgorzata Jaśkowska zaprezentowała krytykowany 
w doktrynie pogląd, zgodnie z którym instytucja odroczenia utraty mocy 
obowiązującej aktu normatywnego skierowana jest do ustawodawcy, aby ten 
w wyznaczonym terminie dokonał zmiany niekonstytucyjnych przepisów, 
natomiast orzeczenie TK o niekonstytucyjności aktu normatywnego doty-
czy organów stosujących prawo, co umożliwiałoby odmowę zastosowania 
przepisów niezgodnych z Konstytucją26. W opinii autorki „nie tylko sąd, ale 
każdy organ stosujący prawo może odmówić zastosowania ustawy sprzecz-
nej z Konstytucją (...). W procesie stosowania prawa zawsze staje się bowiem 
przed koniecznością ustalenia obowiązującej normy prawnej. Powstałe wąt-
pliwości rozstrzyga się za pomocą reguł derogacyjnych. Jedną z  nich jest 
lex superior derogat legi inferiori”27. Osobiście nie podzielam opinii autor-

25 Zob. W. Sanetra, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego, [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K.  Dzia-
łocha, Warszawa 2005, s.  7: „Moc obowiązująca to kategoria właściwa zjawiskom ze sfery 
tworzenia, a nie stosowania prawa. Nie ma przy tym podstaw, by odmawiać – na zasadzie 
wyjątku – dopuszczalności istnienia, w którym uważa się, że ustawa obowiązuje, ale w kon-
kretnych przypadkach nie może być przez sądy stosowana”; inaczej K. Gonera, E. Łętow-
ska, Odroczenie utraty mocy niekonstytucyjnej normy i  wznowienie postępowania po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” z. 6, 2008, s. 9: „Nie można (...) bez zastrze-
żeń odróżniać, jak sugerują niektóre orzeczenia SN, obowiązywania prawa od jego stoso-
wania – prawo niestosowane przez organy państwowe, zwłaszcza przez sądy, w  istocie nie 
obowiązuje (desuetudo)”.

26 Zob. M. Jaśkowska, op.cit., s. 282; krytycznie P. Radziewicz, „Przywilej korzyści” jako 
skutek prawny orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr  4, 
s. 30: „(...) proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ma oparcia w obowiązującym pra-
wie i w sumie jest dysfunkcjonalne. Całkowicie przeczy ono przede wszystkim założeniom 
instytucji «odroczenia». Niwelując jego oddziaływanie na sferę stosowania i  stanowienia 
prawa de facto pozbawia je praktycznego sensu. Z racji swojej pozycji ustrojowej Trybunał 
nie może również formułować w  stosunku do Sejmu wiążących zaleceń ustawodawczych 
(...). Kompetencja ta musiałaby mieć precyzyjne umocowanie w ustawie zasadniczej”.

27 M. Jaśkowska, op.cit., s. 279.
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ki, powyższe rozumowanie przyznaje organom zbyt rozległe kompetencje28. 
Wyłączne uprawnienie do stwierdzenia niekonstytucyjności danego aktu 
normatywnego posiada Trybunał Konstytucyjny29, jednakże nie sposób za-
pomnieć, iż – jak trafnie zauważył Andrzej Wróbel – „z logiką stosowania 
prawa kłóci się wyraźne »zmuszanie» sądu do stosowania przepisu, który 
orzeczeniem TK, ostatecznym i powszechnie obowiązującym, został uznany 
za niezgodny z Konstytucją, nawet gdy TK odroczył utratę jego mocy obo-
wiązującej”30. W pełni podzielam zapatrywanie autora. Sąd nie może kiero-
wać się tylko i wyłącznie literą prawa, tym bardziej że odmowa zastosowania 
niekonstytucyjnego przepisu nie stanowi działania przeciwko prawodaw-
cy. Ponadto należy zważyć, iż sąd powinien brać pod uwagę również war-
tości konstytucyjne, funkcje prawa i jego cel31, a celowość orzekania sądów 
na podstawie niekonstytucyjnych przepisów byłaby dysfunkcjonalna z uwa-
gi na możliwość wznowienia postępowania w trybie art. 190 ust. 4 Konsty-
tucji32.

IV.

Powyżej przedstawiłem poglądy przedstawicieli nauki oraz analizę orzecz-
nictwa odnośnie do omawianego zagadnienia. W  tym miejscu chciałbym 

28 Zob. A. Zoll, op.cit., s. 99: „Nieporozumieniem jest odwoływanie się do art. 8 ust. 2 
Konstytucji jako uzasadnienie niestosowania się do nakazu lub zakazu zawartego w  nor-
mie, którą sędzia uważa za niezgodną z Konstytucją. (...) Przyjęcie stanowiska, że sędzio-
wie w oparciu o ten przepis mogą nie stosować ustawy oznacza, że także inne organy mogą 
postępować tak samo. Zdając sobie sprawę z wszelkiej proporcji oznacza to, że wójt w każ-
dej gminie może stwierdzić, że krępujący go przepis ustawy jest sprzeczny z  Konstytucją 
i dlatego nie będzie się do niego stosował. Jest to rezultat absurdalny kompromitujący wręcz 
tezę o uprawnieniu sądów do niestosowania ustawy uznanej przez sąd za sprzeczną z Kon-
stytucją”.

29 Zob. J. Parchomiuk, Odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne w sytuacji odroczenia 
utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższe-
go z dnia 7 grudnia 2007 r.), „Przegląd Sejmowy” nr 1, 2009, s. 114 i powołana tam literatura.

30 A. Wróbel, op.cit., s. 125.
31 Zob. A. Kalisz, M. Stefaniuk, Aktywizm czy formalizm sędziowski – jaka droga dla pol-

skiego sądownictwa? (Konferencja międzynarodowa, Warszawa, 7 XII 2006). Sprawozdanie, 
„Państwo i Prawo” z. 5, 2007, s. 129.

32 Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2007 r., III PK 96/06; K. Gonera, E. Łętowska, Odro-
czenie utraty..., s. 7.
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zwrócić uwagę na jego praktyczny aspekt, przedstawiając wyniki badań an-
kietowych przeprowadzonych wśród sędziów Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Olsztynie. W ankiecie zadałem sędziom pytanie, czy roz-
strzygali sprawę na podstawie przepisów, które wyrokiem TK zostały uznane 
za niekonstytucyjne, ale Trybunał odroczył utratę ich mocy obowiązującej 
i w związku z tym, czy sąd powinien orzekać na podstawie niekonstytucyj-
nych przepisów, czy też ma prawo odmówić ich zastosowania w tego typu 
sprawie. Sędziów, którzy nie rozstrzygali w takim postępowaniu, zapytałem, 
jak zachowaliby się w takiej sytuacji.

W badaniu wzięło udział 15 sędziów, z tego 4 orzekało w takiej sprawie, 
natomiast 11 nie. 6 sędziów stwierdziło, iż przepisy uznane wyrokiem TK 
za niekonstytucyjne utraciły domniemanie zgodności z Konstytucją, a więc 
sąd może odmówić ich stosowania. 8 sędziów nie potrafiło jednoznacznie 
określić, czy zastosowaliby niekonstytucyjne przepisy, czy też nie. Podkre-
ślali, że jest to skomplikowane zagadnienie, które wymaga dokładnej analizy 
w konkretnym przypadku, a wyrok zależy od indywidualnych okoliczności. 
W opinii jednego sędziego należy stosować zakwestionowany przepis, gdyż 
zachowuje on moc prawną do daty wskazanej przez Trybunał w  wyroku. 
Jednocześnie sędzia nadmienił, iż orzekając w  tego typu sprawach, będzie 
mieć na uwadze wskazania Trybunału Konstytucyjnego, który z uwagi na 
problemy, jakie dotyczą odroczenia utraty mocy obowiązującej niekonsty-
tucyjnego przepisu, stwierdza m.in., że obowiązywanie przez określony czas 
niekonstytucyjnego przepisu „stawia wyzwanie i możliwości wyboru przez 
same sądy takiego środka proceduralnego, który najlepiej pozwoli na osią-
gnięcie efektu najbliższego nakazowi wykładni i stosowania prawa w zgo-
dzie z Konstytucją”33.

Podsumowując, można stwierdzić, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w  Olsztynie realizuje linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie 
z którą chociaż niekonstytucyjny przepis nadal obowiązuje, nie oznacza to 
obowiązku jego bezwzględnego stosowania34.

33 Wyrok TK z dnia 27 października 2004 r., SK 1/04.
34 Zob. J. Trzciński, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 

2007 r. (sygn. akt P 10/07), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr 1, 2008, 
s. 159; P. Florjanowicz-Błachut, Kilka uwag na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z  dnia 23 lutego 2006  r. (sygn. akt II OSK 1403/05) oraz glosy dr hab. Piotra Tulei, „Zeszy-
ty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” nr  1, 2007, s.  143; R. Hauser, J. Trzciński, 
op.cit., s. 146–147, należy zgodzić się z autorami, iż „(...) w prawidłowym kierunku zmierzają 
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V.

W dalszej części ankiety przedstawiłem sędziom pytanie, czy możliwe jest 
zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, na podstawie art. 125 
§ 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi35, 
w  razie odroczenia przez Trybunał utraty mocy obowiązującej niekonsty-
tucyjnego aktu prawnego, na podstawie którego toczy się powyższe postę-
powanie. 11 sędziów stwierdziło, że nie można w tym przypadku zawiesić 
postępowania. Sędziowie argumentowali, iż z  treści niniejszego artykułu 
wynika brak możliwości jego zastosowania w tego rodzaju sprawie. Wska-
zywali, że należy go stosować expressis verbis, a nie dokonywać interpretacji 
rozszerzającej. Podkreślali również, iż postępowanie przed TK, od wyniku 
którego zależałoby rozstrzygnięcie sprawy przez sąd administracyjny, już się 
nie toczy, skończyło się z chwilą ogłoszenia orzeczenia Trybunału. W opinii 
4 sędziów istnieje w tym przypadku możliwość zawieszenia postępowania 
sądowoadministracyjnego z uwagi na fakt, iż na (przyszłe) rozstrzygnięcie 
sądu administracyjnego będzie miało wpływ orzeczenie TK.

Przedstawiciele nauki również nie są jednomyślni w ocenie możliwości 
zawieszenia postępowania. Katarzyna Gonera i Ewa Łętowska uważają, że 
brakuje „wyraźnych podstaw ustawowych”, aby dokonać „takiego zawie-
szenia”36. Stanowisko przeciwne prezentuje Dominik Tomaszewski, który 
wskazuje, że „w tej sytuacji sąd nie powinien wydawać wyroku, ale zawiesić 
postępowanie lub też odroczyć odpowiednio rozprawę lub ogłoszenie wy-
roku” (jeżeli TK odroczy termin utraty mocy obowiązującej aktu prawne-

te orzeczenia sądowe, które dopuszczają możliwość nieuwzględnienia okoliczności «prolon-
gowania» obowiązywania niekonstytucyjnego aktu normatywnego przez Trybunał Kon-
stytucyjny”.

35 Art. 125 � 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi: Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) je-� 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi: Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) je- 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowi: Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) je-
żeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania admini-
stracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

36 K. Gonera, E. Łętowska, Odroczenie..., s. 12; podobnie: W. Morys, Wpływ wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego w przedmiocie chorób zawodowych na sprawy administracyjne i sądowo-
administracyjne (praktyczne uwagi na tle wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07), 
„Zeszyty Naukowe Sądownictwo Administracyjnego” nr  3, 2009, s.  136; M. Jaśkowska, 
op.cit., s. 282, autorka znajduje jednak „(...) pewne wyjście z tej sytuacji, gdy termin wejścia 
w życie jest odroczony na krótko. Wówczas można bowiem odroczyć rozprawę ewentualnie 
wydanie wyroku lub nie wyznaczać terminów do rozpoznania tych spraw (co jest działaniem 
obok prawa)”.
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go na krótki czas)37. Ambiwalentnie ocenia możliwość zawieszenia postępo-
wania Przemysław Florjanowicz-Błachut, który stwierdza: „Skoro (...) wyrok 
TK został już wydany, a  niekonstytucyjność kontrolowanego aktu obalo-
na, to trudno uznać, że postępowanie przed TK nadal trwa. Choć z drugiej 
strony można wskazać, że efekt prowadzonego przed TK postępowania ziści 
się dopiero wskutek utraty mocy obowiązującej kontrolowanego aktu”38. Jak 
wynika z  powyższych konstatacji, opinie dotyczące możliwości zawiesze-
nia postępowania do czasu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanych 
przepisów są podzielone zarówno wśród sędziów, jak i w doktrynie. Mając 
na uwadze zaprezentowane wyżej uwagi, należy podkreślić, iż rzeczywiście 
ustawodawca nie przewidział expressis verbis możliwości zawieszenia postę-
powania, nie dezawuuje to jednak tezy, zgodnie z którą na przyszłe rozstrzy-
gnięcie sądu będzie miało wpływ orzeczenie TK, więc chociaż postępowanie 
przed Trybunałem już się zakończyło, to skutki orzeczenia nastąpią dopiero 
po utracie mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów.

W  postępowaniu administracyjnym również pojawia się problem, czy 
istnieje możliwość zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 
4 kpa39. W doktrynie przyjęto, iż wyrok TK z odroczoną klauzulą nie sta-
nowi zagadnienia wstępnego, zatem organ powinien nadal prowadzić po-
stępowanie40. Natomiast w przypadku gdy postępowanie przed TK jeszcze 
się nie zakończyło, „możliwe jest zakwalifikowanie kontroli konstytucyj-
ności aktu normatywnego, będącego podstawą rozstrzygnięcia sprawy ad-
ministracyjnej jako zdarzenia wypełniającego treść zagadnienia wstępnego. 
Rozstrzygnięcie TK w tym przedmiocie jest bowiem koniecznym elementem 
podstawy rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez organ administracji 
publicznej”41. Marta Kopacz zauważa, iż zawieszenie postępowania admi-
nistracyjnego przed wydaniem wyroku przez TK rozwiązuje problem od-

37 D. Tomaszewski, Czasowy zasięg orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w świetle sto-
sunków cywilnoprawnych, „Transformacje Prawa Prywatnego” nr 1–2, 2000, s. 30; podobnie: 
M. Sarnowiec-Cisłak, op.cit., s. 61.

38 P. Florjanowicz-Błachut, op.cit., s. 149.
39 Art. 97 � 1 pkt 4 kpa stanowi: Organ administracji publicznej zawiesza postępo-

wanie: 4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

40 Zob. M. Kopacz, Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego na podstawie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Olsztyn 2008, s. 82 i powołana tam literatura.

41 Ibidem, s. 82–83.
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roczenia terminu derogacji niekonstytucyjnych przepisów. „Skoro bowiem 
dopiero ostateczne rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu umożliwia 
podjęcie postępowania administracyjnego, zawieszonego w trybie art. 97 § 
1 pkt 4 kpa, przyjąć należy, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny określił inny 
termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, to dopiero utrata tej 
mocy będzie warunkowała rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego”42. Nale-
ży zgodzić się z autorką, jednakże trzeba zważyć, iż w takim przypadku ob-
ligatoryjne zawieszenie postępowania może wpłynąć paraliżująco na działa-
nia administracji i zmniejszyć pewność obrotu prawnego43.

VI.

Warto zwrócić uwagę, na jakiej podstawie powinien orzekać organ po uchy-
leniu przez sąd administracyjny decyzji wydanej w  oparciu o  niekonsty-
tucyjny przepis, którego termin utraty mocy obowiązującej odroczył TK. 
Zgodnie z art. 153 ustawy p.p.s.a ocena prawna i wskazania co do dalsze-
go postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organ, któ-
rego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było 
przedmiotem zaskarżenia. W związku z powyższym organ jest zobligowa-
ny do zastosowania wykładni prawa zawartej w uzasadnieniu wyroku bez 
względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych 
sprawach. Ocena prawna może dotyczyć zarówno przepisów prawa mate-
rialnego, jak i procesowego44.

VII.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy podkreślić, iż obecne 
rozwiązania prawne nie regulują explicite skutków orzeczeń TK z odroczo-
nym terminem utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego, ergo skutki 
wspomnianych orzeczeń ustalane są w drodze orzecznictwa, co powoduje, 

42 Ibidem, s. 83.
43 Zob. Wyrok NSA z dnia 7 maja 2007 r., II GSK 407/06.
44 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r., VI SA/Wa 2320/05; T. Woś, 

H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Komentarz, Warszawa 2008, s. 545–546.
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że sądy muszą sprostać niezwykle trudnemu zadaniu. W doktrynie podno-
si się kwestię nowelizacji art. 190 Konstytucji lub ustawy o TK45. Według Ja-
nusza Trzcińskiego można zrezygnować z odraczania terminu utraty mocy 
obowiązującej aktów normatywnych, powodując, że każde orzeczenie TK 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia albo wprowadzić w Konstytucji zapi-
sy rozstrzygające, czy sąd powinien stosować niekonstytucyjne przepisy, czy 
też nie oraz zdecydowanie określić, że klauzula odraczająca z art. 190 ust. 3 
nie neguje wznowienia postępowania na podstawie art. 190 ust. 4 po upły-
wie wskazanego w orzeczeniu TK terminie46. Nie dezawuując powyższych 
rozważań, należy skonstatować, iż nowelizacja art. 190 Konstytucji polegają-
ca na pozbawieniu TK możliwości odraczania terminu utraty mocy obowią-
zującej aktu normatywnego niewątpliwie pozwoliłaby wyeliminować pro-
blemy praktyczne i  wpłynęłaby na ujednolicenie orzecznictwa. Z  drugiej 
strony przeciwko tak radykalnej zmianie przemawiają normy, zasady i war-
tości konstytucyjne, na które powołuje się Trybunał, dokonując odroczenia.

W mojej ocenie wyrok TK z klauzulą odraczającą stanowi podstawę do 
wznowienie postępowania, zatem stosowanie przez sąd przepisów, które 
Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją i w określonym terminie zosta-
ną uchylone, wydaje się dysfunkcjonalne. Prima facie, rozsądne rozwiąza-
nie może stanowić wprowadzenie do ustawy p.p.s.a. fakultatywnej możli-
wości zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego do czasu wejścia 
w życie wyroku TK, gdyż – jak stwierdziły K. Gonera i E. Łętowska – „jest 
to lepsze niż orzekanie przez sąd w okresie odroczenia utraty mocy obowią-
zującej przepisu ze świadomością niekonstytucyjności prawnej podstawy 
orzeczenia i  z perspektywą ewentualnej konieczności wznowienia dopiero 
co zakończonego postępowania”47. Trzeba jednak zauważyć, iż w  obowią-
zującym stanie prawnym może to prowadzić do przewlekłości postępowa-
nia48. W świetle powyższego warto rozważyć skrócenie przez ustawodawcę 
terminów, na jakie TK może odroczyć utratę mocy obowiązującej aktu nor-

45 Tak m.in. P. Tuleja, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 
2006 r. (sygn. akt II OSK 1403/05), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 
nr 1, 2007, s. 141; P. Florjanowicz-Błachut, op.cit., s. 144; J. Pinkowski, Skutki wyroków Try-
bunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa, „Państwo i Prawo” z. 1, 2005, s. 67; Z. Cze-
szejko-Sochacki, Wznowienie postępowania..., s. 28; J. Trzciński, Trybunał..., s. 100.

46 Zob. J. Trzciński, Trybunał..., s. 100.
47 K. Gonera, E. Łętowska, Odroczenie..., s. 13–14.
48 Zob. W. Morys, op.cit., s. 136.
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matywnego. Szybsza derogacja niekonstytucyjnych przepisów spowodowa-
łaby, że sąd, zawieszając postępowanie, nie naraziłby się na zarzut przewle-
kłego prowadzenia postępowania.

Summary

TThe Results of the Constitutional Tribunal Judicature with  
the Deferred Clause in the Administrative Judicial Procedure

Under the Art. 190 para. 3 of the Constitution of the Republic of Poland of 1997 
a judgment of the Constitutional Tribunal come into force from the day of its 
publication. However, the Constitutional Tribunal is able to specify another date 
for the loss of validity of a normative act. Such a period cannot exceed 18 months 
in relation to a statute or 12 months in relation to other normative act.

According to the Art. 272 para. 1 of the act Proceeding before the adminis-
trative courts in connection with the Art. 190 para. 4 of the Constitution a party 
can demand reopening proceedings, or quashing the decision when the Consti-
tutional Tribunal judged about the non-conformity of the act to the Constitu-
tion, an international agreement or statute, of a normative act on the basis of 
which a legally effective judgment of a court, a final administrative decision or 
settlement of other matters was issued.

Above mentioned legal regulations put the courts into hard situation, be-
cause the judgment of the court, which has been pronounced according to the 
legal act, which has been declared by the Constitutional Tribunal as unconsti-
tutional, could, after the end of the validity, be resumed by reopen proceeding.

There are contrary opinions how to solve the presented problem. Both the ju-
dicial decisions and the legal doctrine present two different positions:

•	 the court must apply the legal provisions, which have been declared by 
the Constitutional Tribunal as unconstitutional, because they remain 
a part of the legal system, till the moment they are removed from the le-
gal order after the period of postponement,

•	 the court is able to refuse to apply the unconstitutional legal provisions.
The text discusses different points of view on that topic as well as legal con-

sequences of deferment of the date by the Constitutional Court on which a nor-
mative act loses its validity.


