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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

sygn. akt K. 2/01.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Miros∏aw Wyrzykowski — przewodniczàcy,

Krzysztof Kolasiƒski — sprawozdawca,

Janusz Niemcewicz,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

Jerzy St´pieƒ,

protokolant: Gra˝yna Sza∏ygo,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia
2002 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatel-
skich, z udzia∏em przedstawicieli uczestników post´po-
wania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, ˝e:

1) art. 51 i art. 52 w zwiàzku z art. 90e ust. 1 i 6 ustawy
z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z póên. zm.) nie
okreÊlajàc charakteru prawnego Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego, a tym samym nie
wskazujàc procedury (karnej, cywilnej czy admini-
stracyjnej) i nie stanowiàc jej w zaskar˝onej usta-
wie, wedle której Fundusz nak∏ada na podmioty zo-
bowiàzane do zawarcia obowiàzkowej umowy
ubezpieczenia — op∏aty karne za niezawarcie tej
umowy, egzekwujàc jà w∏asnym tytu∏em wyko-
nawczym w trybie egzekucji administracyjnej, po-
zbawiajàc tym samym podmiot, na który zosta∏a
na∏o˝ona taka op∏ata karna, z mo˝liwoÊci korzysta-
nia z procesowo okreÊlonych Êrodków odwo∏aw-
czych przed wszcz´ciem post´powania egzekucyj-
nego — sà niezgodne z art. 2, art. 7 i art. 78 Kon-
stytucji RP, nie zapewniajà bowiem nale˝ytych
gwarancji proceduralnych,

2) art. 90e ust. 1 i 1a ustawy wskazanej w pkt 1 — nie
dokonujàc zró˝nicowania wysokoÊci op∏aty karnej

wedle faktycznego zawinienia osoby zobowiàzanej
do zawarcia obowiàzkowej umowy ubezpieczenia,
przewidujàc takà samà op∏at´ karnà dla podmio-
tów, które nie zawar∏y umowy, jak i dla podmiotów,
które opóêni∏y si´ w zawarciu umowy choçby
o 1 dzieƒ — narusza zasad´ sprawiedliwoÊci spo-
∏ecznej, o której stanowi art. 2 Konstytucji RP,

orzeka:

1) art. 51 i art. 52 w zwiàzku z art. 90e ust. 1 i ust. 6 usta-
wy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685,
Nr 121, poz. 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552,
Nr 70, poz. 819 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r.
Nr 37, poz. 424) nie jest niezgodny z art. 2, art. 7
i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 90e ust. 1a ustawy wskazanej w pkt 1 nie jest
niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

Miros∏aw Wyrzykowski

Krzysztof Kolasiƒski Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-¸osiak Jerzy St´pieƒ
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