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Pan

Bronislaw Komorowski

Marszalek

Sejmu RzeczYPosPolitej

ustawy z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustavy o obrocie instrumentami

finansowy mi oraz niekt6rych innych ustarv, uprzejmie informujq '' tL w trybie

okre$lonym rv aft. 122 ust. 4 Konstytucji RP, zwracam ustawE Sejmowi w celu

usuni qcia niezgodnoSci.

Trybunal Konstytuc,vjny w pkt 1 sentencji wyroku zdnia 16 lipca 2009 r.

(sygn. akt Kp 4i08), opublikowanej w Monitorze Polskim Nr 46, poz' 683'

orzekl o niezgodnoici z Konstytucjq art. 19 w zwiqzku z art' 1 pkt 37 lit' a

ustawy z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi ofaz niektorych innych ustaw. w pkt 2 sentencji wyroku

wskazano , 2e art. 19 w zwiqzku z art. 1 pkt 37 lit' a nie jest nierozerwalnie

zw\qzanY z calqustaw4"

w uzasadnieniu orzeczenia Trybunal Konstytucyjny jednomacznie

stwierclza, 2e.. ,gabwestionolyyne przez Prezydenta regulacie' ustanowione

w zaskar2onych przepisach, nie mogq zosta( uznane za dopttszczalnq formq

ingerencji ograniczajqcei i zmieniaiqcei konstytucyinie chronionq sferq

Prezydent
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niezale2noici ^{BP jako organu konstytucyjnego, kt6remu przysluguje

konsQtucyjne prawo realizowqnia polityki pieniqznej. Utrata upratvnien z akcji

przez I{BP wobec KDPry na mocy kwestionowanych przepis6w, pozbawiajqcych

go koniecznych instrumentdw dla realizac.ii jego konstytucyjnychfunkcji i zadaft,

nie .iest niezbqdna do realizacji strategiczrytsh celow, kt(tre byly przyczynq

tnicjaQwy ustawodawczej w drukach sejmowych nr 64 i 64-4. Zmiana statusu

prawnego NBP wobec Krajowego Depozytu Papierow l4/artoiciowych oznacza

nieproporcionalnq ingerencjq ustawodawcy w okt'eilonqw art. 227 KonsQtucji

t"f"re samodzielnoici MP (w zakresie polityki pieniqinej). W sferze tej

akcjonariat !,IBP w KDPW umozliwia szy$fsln reagowanie na ksztaltowanie

i realizacjq polityki pieniqznej w oparciu o niezbqCne informacje, jakie wynikajq

z rejestracji proces1w finansawych dokonytt,anych przez KDPW. Naruszeniem

niezalehnoici lr{arodowego Banku Polskiego jest tei sformulowanie przez

ustawodawcq powinnaici pozbycia siq akcji KDPW'.

Nie ma zatem w4tpliwo6ci, 2e wyrok Trybunatu przesqdzajqc o tym,

2e nie jest mozliwe pozbawienie NBP praw z posiadanych akcji KDPW

przesqdza jednoczeSnte, 2e nie jest mozliwe wylqczenie - wolq ustawodawcy -

NBP z akcjonariatu KDPW. Wyrok zakazuje bowiem czynic ustawodawcy

cokolwiek co ograniczaloby w sposob arbitralny prawa NBP. Je2eli

ustawodawcy nie wolno ograniczad arbitralnie praw z akcji, to tym bardziej nie

wolno ',nrylqczy(, NBP z krqgu akcjonariuszy. W 6wietle powyzszego niezgodne

z aksjologiq Konstytucji byioby pozostawienie w systemie prawnym przepisu

wylqczajqcego z krqgu akcjonariuszy NBP (art. 1 pkt37 lit. a) przy pominiEciu

art. 19. Niew4tpliwie, wiaSciive wykonanie wyroku T'rybunalu Konstytucyjnego

nastqpid porvinno poprzez pominiqcie art. 19 z jednoczesnqmodyfikacjqart. 1

pkt 37 lit. a. Pozostawienie art. I pkt 37 lit. a w obecnym brzmieniu

oznaczaloby,2e po wej$ciu r,v zycie ustar,ly NBP nie jest, w rozumieniu

jej przepis6w, akcjonariuszem KDPW, a taki stan jest konstytucyjnie

niedopuszczalny.



Na koniecznodi l4cznego rozpatrywania ar1. 19 i art. 1 pkt 37 lit. a

wskazuje w szczeg6lno6ci pkt 2 sentencji wyroku Trybunalu Konstytucyjnego,

w kttirym wskazano nie tylko art. l9 jako przepis, kt6ry nie jest nierozerwalnie

z calq ustarv4 lecz tak.Ze art. I pkt 37 lit. a, jako immanentnie zwiqzany

z art. 19.

W tym Swietle, dla wykonania wyroku Trybunatu Konstytucyjnego

niezbEdne jest, poza pominiqciem w tekScie ustawy ar1. 19, rowniez dokonanie

stosownej zmiany w art. I pkt 37 lit. a. Podpisanie przeze mnie ustawy z dnia 4

wrzeSnia 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowyrni oraz

niekt6rych innych ustaw obejmu.f4cej art. I pkt 37 lit. a w obecnymbrzmieniu,

oznaczaloby wprowadzenie do systemu prawnego regulacji, ktrirej nie

zapewniono zgodnoSci z Konstytucj4 RP.

Z powy|szych wzglqd6w zwracam Sejmowi, w trybie art. 122 ust. 4

Konstytucji, ustawq w celu usuniqcia niezgodnoSci./ ^L
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Tloczono z polecenia Marszalka Sejmu B:ggy tej Polskiej

Skierowano do dnrku il{ wrzeSnia 2009 r.
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