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Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Kotlinowski — przewodniczący,

Adam Jamróz,

Teresa Liszcz — sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądów przedstawiają-
cych pytania prawne oraz Sejmu i Prokuratora Gene-
ralnego, na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r., po-
łączonych pytań prawnych:

1)  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
Wydział VI Karny, sygn. akt VI K 180/10, czy art. 218 
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kar-
ny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w ja-
kim dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, 
za ten sam czyn, odpowiedzialności za przestęp-
stwo i dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.  
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, ze zm.), jest zgodny z art. 2 
Konstytucji, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności (Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364) oraz 
art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, 
poz. 167),

2)  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
Wydział XVII Karny, sygn. akt XVII W 641/10, czy 
art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 w związ-
ku z art. 98 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych w zakresie, w jakim dopuszczają sto-
sowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, 
odpowiedzialności za wykroczenie i dodatkowej 
opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy  
o systemie ubezpieczeń społecznych, są zgodne 
z art. 2 Konstytucji, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,

orzeka:

I

1. Art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. 
Nr 105, poz. 668) przez to, że dopuszczają wobec tej 
samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, odpowiedzial-
ność za przestępstwo i dodatkową opłatę, o której mo-
wa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, są niezgodne z art. 2 Konstytucji  
Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 
do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 
1984 r. w Strasburgu (Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364) 
oraz z art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 
z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

2. Art. 98 ust. 1 pkt 1 i art. 98 ust. 2 w związku 
z art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych przez to, że dopuszczają 
wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, od-
powiedzialność za wykroczenie i dodatkową opłatę, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy, są nie-
zgodne z art. 2 Konstytucji, z art. 4 ust. 1 Protokołu 
nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności oraz z art. 14 ust. 7 Międzynaro-
dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

II

Przepisy wymienione w części I tracą moc obowią-
zującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia 
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Marek Kotlinowski

Adam Jamróz Teresa Liszcz
Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz
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WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 18 listopada 2010 r.

sygn. akt P 29/09




