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UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 14 listopada 1995 r. 

w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 pkt.1 usta
wy z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby woj

skowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania 
rud uranu. 

Trybu nał Konstytucyj ny w pełnym składzie: 

przewodniczący: A. Zoli - prezes Trybu nału Kon
stytucyjnego (sprawozdawca). 

sędziowi e Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszej 
ko-Sochacki, T. Dybowski , S. Jaworski, K. Kolasiński, 
W. Łączkowski, F. Rymarz, J . Skórzewska-Łosiak, W. 
Sokolewicz, J . Trzciński, B. Wie rz bowski 

po rozpoznan iu na posiedzeniu w dniu 14 listopa
da 1995 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
kw ietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47 , poz. 213, 
z 1994 r. Nr 122, poz. 593 i z 1995 r. Nr 13, poz. 59) 
wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o ustalenie 
powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 
w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 września 
1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysług ujących 
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo 
zatrudn ianym w kopalniach węgla , ka mieniołomach 
i zakładach wydobywania rud uranu (Dz. U. Nr 111, 
poz. 537) przez wyjaśnienie: 

- czy dodatek ten przysługuje za cały okres przymu-
sowego zatrudniania podjętego w latach 

1949- 1956, a więc również, gdy okres ten wykracza 
poza dzień 31 grudnia 1956 r., 

u s t a I i ł : 

Dodatek pieniężny do emerytury lub renty, o któ
rym mowa wart. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysłu 

gujących żołnierzom zastę pczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla , ka
mienioło mach i zakładach wydobywania rud uranu 
(Dz. U. Nr 111 , poz. 537), przysługuje żołn i e rzom wy
mienionym wart. 1 ust . 1 pkt 1 - za każdy pełny m ie
s i ąc trwania tej pracy, którzy zostali powołani do od
bycia zasadn iczej służby wojskowej w formie zastęp
czej służby wojskowej przed 31 grudnia 1956 r. , z wy
łączeniem tych żołn i erzy, którzy po 1 stycznia 1957 r. 
ochotniczo kontyn uowali zatrud nienie w kopalniach 
węgla , kamieniołomach i zakładac h pozyskiwania oraz 
wzbogacan ia rud ura nowych. 

Przewodniczący: A. Zoli 
Prezes Trybuna łu Konstytucyjnego 

Sędziowie: Z. Czeszejko-Sochacki, T. Dybowski, S. Ja
worski, K. Kolasiński, W Łączkowski, F. Ry
marz, J. Skórzewska-Łosiak, W Sokole
wicz, J. Trzciński, B. Wierzbowski 
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OBWIESZCZENIE PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dn ia 17 listopada 1995 r. 

o utracie mocy obowiązującej art. 25e, 25f, 25g i 25h ustawy o działalności gospodarczej. 

W wykonaniu orzeczen ia Trybunału Konstytucyjne
go z dnia 26 kwietnia 1995 r. sygn. K 11/94 i z mocy art. 
7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale 
Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470, 
z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1994 r. Nr 122, poz. 593 i 
z 1995 r. Nr 13, poz. 59) oraz uchwały Trybunału Konsty
tucyjnego z dnia 20 października 1993 r. (Dz. U. Nr 105, 
poz. 481) ogłaszam utratę mocy obowiązującej art. 25e, 
25f, 25g i 25h ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działal
ności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 
26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. 
Nr 31 , poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, 

poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 
28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. 
Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 60, poz. 
310, Nr 85, poz. 426 i Nr 90, poz. 446) w zakresie, w ja
kim art. 3 ust . 4 tejże ustawy odnosi je do podmiotów 
gospodarczych, które zgodn ie z odrębnymi przepisami 
obowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przy
chodów i rozchodów. 

Obwieszczenie podlega og łoszeniu w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospol itej Po lskiej. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego: A. Zoli 
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