
 
 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY POTWIERDZA ZASADNOŚĆ ROSZCZEŃ PRACOWNIKÓW 
SFERY BUDŻETOWEJ 

 
          Czytając wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z 28 października 2015 r. sygn. akt K21/14 odnoszę 
wrażenie, że wreszcie coś w głowach władzy drgnęło. Na razie są to głowy władzy sądowniczej, ale zawsze 
władzy. Trybunał Konstytucyjny stwierdził bowiem niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych — w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej 
podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji — z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP. Wyrok oznacza, 
że  pobieranie podatku od kwoty niższej niż zapewniająca minimalną egzystencję i zaniechanie  waloryzacji 
kwoty wolnej od podatku jest zachowaniem naruszającym  zasadę  państwa prawa. Trybunał uznał za sprzeczne 
z Konstytucją działania rządu, które  nakierowane na potrzeby fiskalne państwa, traciły z pola uwagi ochronę 
poziomu życia ludzkiego — tak, że podatek nie wpędzał  pracowników  w ubóstwo. Trybunał Konstytucyjny 
potwierdził, że w świetle zapisów Konstytucji uzasadnione jest, że obywatel ma prawo oczekiwać 
zagwarantowanie przez rząd środków zapewniających zaspokojenie potrzeb życiowych. Budżet państwa musi 
być brany pod uwagę ale nie można pod tym hasłem  prowadzić działań skutkujących niesprawiedliwym 
obciążeniem kosztami, gdyż Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej. Warto aby sposób myślenia Trybunału Konstytucyjnego zainspirował inne osoby 
sprawujące władzę czy to na poziomie ministerstwa czy dyrektorów parków narodowych. Dotychczas było tak, 
że parkach narodowych można było sfinansować najbardziej dyskusyjne i dziwne projekty, a jednocześnie 
skrupulatnie pilnowano tego aby  pracownicy parków nie otrzymali podwyżki  wynagrodzenia. Warto także 
przypomnieć postanowienie  TK z dnia  28 kwietnia 2015 r., a nawet więcej rozpropagować jego tezy. Rząd 
aby zmarginalizować wymowę przedmiotowego orzeczenia starał się je przemilczeć. Koniecznym jest 
podkreślenie, że długotrwałe zamrożenie prac Trybunał Konstytucyjny uznał za zjawisko zdecydowanie 
niepokojące z punktu widzenia zasad i wartości konstytucyjnych. Orzeczenie mimo, że zapadło w odpowiedzi 
na interwencje pracowników sądów ma walor ogólny gdyż tezy zawarte w orzeczeniu dotyczą wszystkich 
pracowników sfery budżetowej, których wynagrodzenia zostały zamrożone. Trybunał Konstytucyjny wprost 
stwierdził, że pracownicy budżetowi objęci są zasadą zaufania do państwa i dotyczy ich zasada równości. Nie 
jest więc tak jak próbują to przedstawić niektórzy przedstawiciele władz, że żądanie  przez związki zawodowe 
podwyżek jest pozbawione podstaw prawnych i uzależnione od dobrej lub złej woli rządzących. 

W załączeniu przedstawiam odpis postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2015 r.   
w  sprawie sygn. akt 4/15. 
  
Puszczykowo dnia 03 listopada 2015 r. 
       Piotr Kozłowski 
          Przewodniczący ZLP PN 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 


