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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 21 marca 2006 r.

sygn. akt K 13/05

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Ewa ¸´towska — przewodniczàcy,

Marian Grzybowski,

Wies∏aw Johann,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawoz-
dawca,

Marian Zdyb,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 21 marca 2006 r. wniosku Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych o stwierdze-
nie, ˝e:

1) art. 26c ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776, ze zm.) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji,

2) art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy powo∏anej w punk-
cie 1 jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji,

3) art. 1 pkt 26 lit. f i pkt 27 w zakresie dotyczàcym
ust. 7a w zwiàzku z art. 19 ustawy z dnia 20 grud-
nia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏-
nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79, ze zm.), w od-
niesieniu do prowadzàcych zak∏ady pracy chronio-
nej, którzy przed dniem 23 stycznia 2003 r. doko-
nali ze Êrodków zak∏adowego funduszu rehabilita-
cji osób niepe∏nosprawnych wydatków na naby-
cie, wytworzenie lub ulepszenie Êrodków trwa∏ych
w zwiàzku z modernizacjà zak∏adu, utworzeniem
lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób
niepe∏nosprawnych, budowà lub rozbudowà bazy
rehabilitacyjnej, wypoczynkowej lub socjalnej
oraz na zakup Êrodków transportu, jest niezgodny
z art. 2 w zwiàzku z art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 64
ust. 3 Konstytucji,

4) art. 1 pkt 5 lit. a i b w zwiàzku z art. 4 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych oraz ustawy — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262)
oraz w zwiàzku z art. 19 pkt 2 w zakresie dotyczà-
cym art. 1 pkt 18 ustawy powo∏anej w punk-
cie 3 w zakresie, w jakim odnosi si´ do pracodaw-
ców, którzy przed dniem 31 grudnia 2003 r. zatrud-
nili osoby niepe∏nosprawne, które osiàgn´∏y wiek
emerytalny przed dniem, na który pracodawca
móg∏ z zachowaniem ustawowych lub umownych
terminów wypowiedzenia wypowiedzieç po dniu
30 grudnia 2003 r. stosunek pracy, jest niezgodny
z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

1. Art. 26c ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99,
poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156,
poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49,
poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101
i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550
i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844,
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407

oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110,
Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. Art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy powo∏anej w punkcie 1
jest zgodny z art. 2 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 1 pkt 26 lit. f i pkt 27 w zakresie dotyczàcym
ust. 7a w zwiàzku z art. 19 ustawy z dnia 20 grud-
nia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏-
nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 202,
poz. 1957 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422) jest
zgodny z art. 2 w zwiàzku z art. 22, art. 31
ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji.

4. Art. 1 pkt 5 lit. a i b w zwiàzku z art. 4 ustawy z dnia
19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych oraz ustawy — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262)
w zakresie, w jakim pozbawia pracodawców za-
trudniajàcych osoby niepe∏nosprawne, które osià-
gn´∏y wiek emerytalny, dofinansowania do wyna-
grodzeƒ tych osób w okresie niezb´dnym do sku-
tecznego wypowiedzenia tym osobom umów
o prac´, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Ewa ¸´towska

Marian Grzybowski Wies∏aw Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marian Zdyb

Dziennik Ustaw Nr 49 — 2102 — Poz. 359


