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nej w lit. a), oraz na podwyżki zasiłków pielęgnacyj
nych, o których mowa wart. 15 ust. 2 tej ustawy. 

Przeciętną miesięczną liczbę zasiłków rodzinnych 
w danym roku ustala się w sposób następujący: obli
cza się sumę zasiłków za miesiące od stycznia do grud
nia, a następnie otrzymaną liczbę dzieli się przez 12, 
w sposób analogiczny ustala się przeciętną miesięczną 
liczbę zasiłków pielęgnacyjnych oraz liczbę rodzin 
otrzymujących zasiłki rodzinne. 

Wydatki z budżetu na zasiłki wychowawcze planu
je się z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 
1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyj
nych i wychowawczych (Oz. U. z 1998 r. Nr 102, 
poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) oraz roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. 
Nr 60, poz. 277 i z 1998 r. Nr 25, poz. 131). Zakład Ubez
pieczeń Społecznych nie uwzględnia w projekcie swo
jego budżetu środków na waloryzację zasiłków wycho
wawczych, o której mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlo
pów i zasiłków wychowawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 277 
i z 1998 r. Nr 25, poz. 131). 

44. Formularze B-4Z i B-7Z 

Dysponenci opracowują projekty zbiorczych pla
nów finansowych zakładów budżetowych i środków 
specjalnych na formularzach B-4Z, a gospodarstw po
mocniczych na formularzu B-7Z. 

Formularze B-4Z i B-7Z sporządza się zbiorczo dla 
części, działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału gru
pującego zakłady budżetowe bądź gospodarstwa po
mocnicze, czy też środki specjalne. 

45. Formularze B-4K i K-IAF 

Formularze B-4K i K-IAF sporządza się dla poszcze
gólnych jednostek oraz zbiorczo dla części i rozdziału. 

Formularz B-4K sporządzają instytucje kultury dzia
łające na zasadach określonych wart. 32 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998r. Nr 106, poz. 668). 

Formularz K-IAF sporządzają instytucje kultury 
działające na zasadach określonych wart. 27-29 wy-

mienionej wyżej ustawy oraz w ustawie z dnia 16 lipca 
1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. 
Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz. 517 
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) i rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie szczegó
łowych zasad gospodarki finansowej instytucji filmo
wych (Dz. U. Nr 9, poz. 67). 

46. Formularz PP 

Formularz PP sporządza minister właściwy do 
spraw Skarbu Państwa. 

W części opisowej do formularza należy wykazać: 

a) jednostki i branże przewidziane do prywatyzacji po
średniej z zaznaczeniem stopnia zaawansowania 
prac zapewniających realizację zamierzeń prywaty
zacyjnych, 

b) przychody z prywatyzacji bezpośredniej z tytułu 
umów dzierżawy i leasingu zawartych do 1999 r. 
oraz oddzielnie planowanych na rok 2000, 

c) cele, na które przeznaczone zostaną uzyskane przy
chody z prywatyzacji. 

47. Formularz PFC 

Projekty planów finansowych państwowych fun
duszy celowych przedkładają dysponenci wszystkich 
funduszy, niezależnie od tego, czy w planie przewidzia
no dotację z budżetu państwa. 

Projekty te, przed przekazaniem Ministerstwu Fi
nansów, powinny być uzgodnione z ministrami nadzo
rującymi działalność danego funduszu. 

Plany sporządza się w układzie memoriałowym. 

Plany finansowe przedkładane są w formie ustalo
nej w ustawie budżetowej na 1999 r., z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych w ustawach powołujących fun
dusze. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będący dyspo
nentem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dochody 
i wydatki tego Funduszu opracowuje w podziale na wy
odrębnione w ramach FUS fundusze, o których mowa 
wart. 55 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o syste
mie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 
i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228). 
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WYROK TRYBUNAtU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 13 kwietnia 1999 r. 

sygn. akt K. 36/98. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 
Zdzisław Czeszejko-Sochacki - przewodniczący, 

Lech Garlicki - sprawozdawca, 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, 

Andrzej Mączyński, 

Ferdynand Rymarz, 

protokolant: Joanna Szymczak, 

po rozpoznaniu dnia 13 kwietnia 1999 r. na rozpra
wie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, 
z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników 
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postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospoli
tej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, 
że art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie usta
wy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdziel
niach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 108, 
poz. 683), nadający nowe brzmienie artykułowi 5 ust. 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udzia
łów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektó
rych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18, poz. 
74 i Nr 80, poz. 406 oraz z 1994 r. Nr 90, poz. 419), po
przez dodanie w tym przepisie zdania: "Ustalone 
w nim terminy stosuje się bez względu na datę ustania 
członkostwa", narusza następujące artykuły Konstytu
cji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 2, art. 32 ust. 1 
i art. 64, 

o r z e k a: 

Art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie usta
wy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdziel
niach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 108, 
poz. 683) w zakresie, w jakim wprowadził on do art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji 
udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18, 

poz. 74 i Nr 80, poz. 406 oraz z 1994 r. Nr 90, poz. 419) 
zdanie: "Ustalone w nim terminy stosuje się bez wzglę
du na datę ustania członkostwa": 

1) jest niezgodny z wynikającą z art. 2 w związku 
z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
zasadą ochrony słusznie nabytych praw majątko
wych, przez to, że ogranicza on prawo do wypłaty 
kwot udziałów przeniesionych z funduszu zasobo
wego w odniesieniu do tych byłych członków spół
dzielni, którzy nabyli to prawo przed zmianami sta
tutów spółdzielni dokonanymi na podstawie art. 5 
ust. 1 zd. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierp
nia 1991 r. w brzmieniu nadanym przez ustawę 
z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo 
spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw; 

2) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zdzisfaw Czeszejko-Sochacki 

Lech Garlicki Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 
Andrzej Mączyński Ferdynand Rymarz 
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