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Nr 5(41)00
Warszawa, marzec 2001
EKSPERTYZY
W sprawie powierzenia Prezesowi Rady Ministrów kierownictwa
działem administracji rządowej w świetle art. 149 ust. 1 i 2 Konstytucji – Janusz Mordwiłko
O niektórych aspektach związanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Narodowego – Paweł Sarnecki
Niektóre aspekty funkcjonowania Zgromadzenia Narodowego –
Marek Zubik
W sprawie składu osobowego i liczebnego Kolegium Najwyższej
Izby Kontroli – Beata Szepietowska
O kompetencji NIK w zakresie kontroli podmiotów działających z
udziałem środków państwowych – Wojciech OdrowążSypniewski
W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania publicznego" (art. 17 ust.1 Konstytucji) – Paweł Sarnecki
O możliwości żądania odszkodowania za skutki działania prawa, które Trybunał Konstytucyjny uznał później za niezgodne z
Konstytucją – Paweł Sarnecki
W sprawie dopuszczalności prawnej skrócenia obecnej kadencji
organów samorządu terytorialnego w celu przywrócenia wiosennego terminu ich wyborów – Beata Szepietowska
W sprawie ustanowienia w polskim prawie wyborczym instytucji
pełnomocnika wyborcy oraz możliwości głosowania drogą pocztową (głosowania korespondencyjnego) – Janusz Mordwiłko
W sprawie zgodności z Konstytucją ewentualnego połączenia
funkcji przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego z
funkcją przewodniczącego organu wykonawczego w jednostkach samorządu terytorialnego – Witold Pawełko
„Czy kierownik urzędu centralnego lub poseł może być prezesem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą?” – Irena Galińska-Rączy
W sprawie łączenia funkcji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i
Sportu z pełnieniem funkcji prezesa polskiego związku sportowego – Irena Galińska-Rączy
O finansowaniu placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez gminy – Antonina Teresa Gajewska
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O problemach interpretacyjnych art. 25 i 251 Kodeksu pracy
(według pytań szczegółowych dotyczących zawierania umów na
czas określony) – Irena Galińska-Rączy
INFORMACJE
W sprawie możliwości tworzenia spółek prawa handlowego
przez gminę z innymi spółkami prawa handlowego – Piotr
Radziewicz
W sprawie sposobów rozumienia pojęcia „przedsiębiorstwo” –
Piotr Radziewicz
W sprawie waloryzacji wkładu mieszkaniowego wpłaconego na
rachunek mieszkaniowej książeczki oszczędnościowej w 1979 r.
– Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników
służby zdrowia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę a
następnie pracujących na podstawie kontraktu – Wanda
Wojnowska-Ciodyk
OPINIE PRAWNE
W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP – Mirosław
Granat
W sprawie praktycznych aspektów związanych z wymogiem
apolityczności Prezesa NBP wynikającym z art. 227 ust. 4 Konstytucji – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie zgłaszania uwag i wniosków przez posła w czasie
trwania sesji rady gminy – Piotr Radziewicz
W sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego
w spółkę prawa handlowego – Piotr Radziewicz
W sprawie wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń wypłacanych członkom zarządu spółki w świetle przepisów ustawy o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – Wanda Wojnowska-Ciodyk
O interpretacji § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie rodzin zastępczych – Wanda Wojnowska-Ciodyk
O uzupełnianiu składu zarządu gminy – Antonina Teresa
Gajewska
W sprawie zwrotu wypłaconych nagród – Antonina Teresa
Gajewska
W sprawie biernego prawa wyborczego osoby zameldowanej na
pobyt tymczasowy – Antonina Teresa Gajewska
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Nr 1(42)01
Warszawa, czerwiec 2001
EKSPERTYZY
O problemach związanych z delegacjami ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora do regulowania niektórych spraw –
Marek Zubik
W sprawie interpretacji art. 47 Ordynacji wyborczej do Sejmu na
tle aktualnego podziału terytorialnego państwa – Janusz
Mordwiłko
W sprawie pozycji ustrojowej agencji państwowych oraz prawnego pojęcia „organu administracji publicznej” – Piotr
Radziewicz
Czy ujawnienie w powszechnie publikowanym wydawnictwie
imion, nazwisk, miejsc zamieszkania oraz kwot wpłat osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego narusza konstytucyjne
przepisy odnoszące się do wolności i praw – Paweł Sarnecki
O możliwości ponownego kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, wobec negatywnego zakończenia poprzedniej procedury powołania tej osoby przez parlament – Janusz
Mordwiłko
Zakres immunitetu poselskiego oraz „zarzekanie się immunitetu”
przez posła – Janusz Mordwiłko
O respektowaniu immunitetu parlamentarnego przez organy
stosujące przymus w kontekście działań związanych z posłem –
Janusz Mordwiłko
O prawie do nagrody jubileuszowej, w sytuacji kiedy okres
uprawniający do nagrody upływa w trakcie sprawowania mandatu poselskiego – Irena Galińska-Rączy
W sprawach uprawnień i świadczeń przysługujących posłom po
zakończeniu kadencji – Irena Galińska-Rączy
W sprawie naruszenia zasad konstytucyjnych wobec najemców
byłych mieszkań zakładowych i zasadności roszczeń najemców wobec tych mieszkań – Mirosław Granat
W sprawie kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego –
Beata Szepietowska
O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w Radzie
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Jan Lipski
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W sprawie decyzji w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego osoby, która podjęła zatrudnienie w ramach umowy
zlecenia – Irena Galińska-Rączy
INFORMACJE
Prawne formy zabezpieczenia wierzyciela przed nieterminowym
płaceniem zobowiązań – Jan Lipski
W sprawie opodatkowania stypendiów przekazywanych z różnych źródeł dla dzieci i kształcącej się młodzieży – Wanda Wojnowska-Ciodyk
OPINIE PRAWNE
„Czy zasada dyskontynuacji obejmuje poselski wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie zgodności ustawy z Konstytucją?” – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
„Czy w stosunku do przyjętych przez komisje opinii posłowie
mogą zgłaszać wnioski mniejszości lub zdanie odrębne?” –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Stawiennictwo posła w sądzie w charakterze świadka – Janusz
Mordwiłko
W sprawie członkostwa posłów w Radzie Telekomunikacji URT
– Beata Szepietowska
Uprawnienia komisji rewizyjnej rady gminy w zakresie kontroli
dokumentów podatkowych – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie relacji ustaw Kodeks spółek handlowych i tzw. ustawy kominowej – Jan Morwiński
W sprawie interpretacji art. 4a ust. 1 ustawy o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń
(...) – Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętego programem
restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie nie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku lub
świadczenia przedemerytalnego – Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie interpretacji art. 58 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Jan Morwiński
O możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez
inwalidę I grupy – Joanna Konecka Dobrowolska
Biuletyn nr 2(43)01 zawierał spis zawartości numerów 17- 40.
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Nr 3(44)01
Warszawa, listopad 2001
EKSPERTYZY
O niektórych aspektach związanych z art. 122 Konstytucji –
Marek Zubik
W sprawie postępowania z projektem ustawy uznanym przez
rząd za pilny – Janusz Mordwiłko
W sprawie skutków prawnych nowelizacji art. 30 ust. 1 pkt 5
ustawy Karta Nauczyciela – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie interpretacji art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora – Irena Galińska-Rączy
O zakresie obowiązywania art. 36 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora w kontekście art. 35
projektu ustawy o posłach i senatorach (Druk Sejmowy nr 2872)
– Irena Galińska-Rączy
O niektórych aspektach łączenia mandatu posła z funkcją w
zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Irena
Galińska-Rączy
O możliwości pobierania przez posła pełnego uposażenia poselskiego w przypadku uzyskiwania przychodów z innych źródeł
– Joanna Konecka-Dobrowolska
W sprawie statutów banków zrzeszających banki spółdzielcze –
Wanda Wojnowska-Ciodyk
O prawnych i międzynarodowych aspektach statusu niektórych
nieruchomości stanowiących mienie „poniemieckie” – Jan
Morwiński
Interpretacja pojęcia „grupa zawodowa” użytego w ustawie o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw – Irena Galińska-Rączy
Interpretacja terminu „powierzchnia sprzedażowa” użytego w
ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – Jan Lipski
W sprawie interpretacji przepisów o opłacie targowej – Wanda
Wojnowska-Ciodyk
W sprawie nie zaliczania przez KRUS okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej przy ustalaniu wysokości części składkowej emerytury rolniczej – Wanda Wojnowska-Ciodyk
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INFORMACJE
Informacja związana z problemami wynikającymi z brzmienia
art. 96 ust. 2 Konstytucji – Janusz Mordwiłko
O możliwości zabudowy działek rekreacyjnych zlokalizowanych
na terenie parku krajobrazowego – Jan Morwiński
O niektórych konsekwencjach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Małgorzata SzczypińskaGrabarczyk
W sprawie świadczeń finansowych dla zwalnianych kolejarzy –
Joanna M. Karolczak
OPINIE PRAWNE
W sprawie publikowania w prasie lokalnej informacji o dyżurach
poselskich – Joanna M. Karolczak
W sprawie skutków prawnych likwidacji książeczki mieszkaniowej bez pobrania premii gwarancyjnej – Beata Szepietowska
Interpretacja art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach
zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu
Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa – Joanna KoneckaDobrowolska
W sprawie zasad obowiązujących przy sprzedaży mieszkań
będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych – Beata
Witkowska
O zależności wysokości subwencji dla gmin od dochodów z
tytułu podatku od nieruchomości – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie zaliczania do okresu pozwalającego na nabycie
uprawnień emerytalnych, okresu nauczania religii w parafiach
katolickich przed 1990 r. – Jan Morwiński
W sprawie wpisu kościelnych osób prawnych do Krajowego
Rejestru Sądowego – Jan Morwiński
W sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług
czynności związanych z konserwacją budynku kościoła będącego zabytkiem – Leonard Etel
Indeks rzeczowy
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Nr 4(45)01
ZASADA DYSKONTYNUACJI PRAC SEJMU
Warszawa, grudzień 2001
EKSPERTYZY
Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Zofia Szpringer
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Cezary Kosikowski
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej (opinia uzupełniająca) – Cezary Kosikowski
Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu – Andrzej Szmyt
Tryb prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2002 w
związku z końcem prac Sejmu III kadencji – Marek Zubik
O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik
W sprawie dopuszczalności nowelizacji ustawy budżetowej w
trybie pilnym – Andrzej Szmyt
O możliwości uchwalenia ustawy budżetowej w trybie ustawodawczym określonym w art. 123 Konstytucji – Marek Zubik
Weto Prezydenta wobec ustawy a zasada dyskontynuacji prac
Sejmu – Mirosław Granat
Dyskontynuacja prac parlamentarnych a tzw. weto ustawodawcze Prezydenta – Paweł Sarnecki
W sprawie sposobu postępowania z ustawą o obywatelstwie –
Paweł Sarnecki
O trybie postępowania z ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. o
obywatelstwie polskim – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
O niektórych aspektach instytucji immunitetu parlamentarnego – Marek Zubik
Rola Komisji Etyki Poselskiej w zakresie żądania zwrotu nienależnego uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy
Zestawienie argumentacji i wniosków zawartych w opiniach na
temat niepołączalności mandatu posła i senatora z mandatem
radnego oraz członkostwem w zarządzie (gminy, powiatu i województwa) na tle dwóch ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu
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oraz ustawy zmieniającej ustawy o radach samorządowych –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Podanie przez posła nieprawdy w oświadczeniu majątkowym –
Andrzej Szmyt
W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym – Joanna KoneckaDobrowolska
O wykonywaniu przez radnego gminy prac na podstawie umowy
cywilnoprawnej – Antonina Teresa Gajewska
Ochrona prawna przed eksmisją – Jan Morwiński
INFORMACJE
W sprawie przyznawania nagród przez ministrów – Antonina
Teresa Gajewska
OPINIE PRAWNE
O skutkach prawnych wiążących się z wystąpieniem uprawnionego podmiotu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o
zbadanie konstytucyjności ustawy w trybie kontroli następczej –
Marek Zubik
Wykładnia art. 4 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej obywateli – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt
W sprawie dopuszczalności odwołania przez posła złożonego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej – Andrzej Szmyt
W sprawie dysponowania majątkiem fundacji ustanowionej
przez zarząd miasta – Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych
gminy- Antonina Teresa Gajewska
Indeks rzeczowy
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Nr 1(46)02
Warszawa, marzec 2002
EKSPERTYZY
Władcze uprawnienia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w
strukturze organów Sejmu – Beata Szepietowska
W sprawie rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – Beata Szepietowska
W sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działania Komisji
do Spraw Kontroli Państwowej – Paweł Sarnecki
O dalszym postępowaniu z poselskim projektem ustawy uznanym w trybie art. 31 ust. 6 Regulaminu Sejmu przez Komisję
Ustawodawczą za niedopuszczalny – Wojciech OdrowążSypniewski
Status prawny komitetu inicjatywy ustawodawczej, po złożeniu
sprawozdania finansowego w świetle ustawy o wykonywaniu
inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – Janusz Mordwiłko
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt
W sprawie możliwości utworzenia gmin o „ograniczonym zakresie działania” – Piotr Radziewicz
W sprawach związanych ze stosowaniem art. 103 Konstytucji,
ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, ustaw samorządowych
oraz ordynacji wyborczej do rad samorządowych – Paweł
Sarnecki
W sprawie zakazu łączenia mandatu poselskiego ze sprawowaniem funkcji prezydenta miasta – Piotr Radziewicz
Niepołączalność funkcji posła z funkcją radnego lub stanowiskiem członka zarządu (organu wykonawczego samorządu terytorialnego) – Janusz Mordwiłko
W sprawie łączenia mandatu posła ze stanowiskiem dyrektora
zoz-u – Piotr Radziewicz
O możliwości łączenia mandatu posła z wykonywaniem w ramach kontraktu menedżerskiego funkcji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego – Irena Galińska-Rączy
W sprawie niektórych aspektów prawnych wynikających ze stosowania art. 105 ust. 5 Konstytucji, traktującego o nietykalności
poselskiej – Janusz Mordwiłko
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INFORMACJE
W sprawie kompetencji Marszałka Sejmu wobec Najwyższej
Izby Kontroli – Beata Szepietowska
W sprawie ubezpieczenia społecznego posła ubezpieczonego
przed uzyskaniem mandatu w KRUS – Wanda WojnowskaCiodyk
O możliwości rozwiązania z radnym stosunku pracy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych – Antonina Teresa Gajewska
OPINIE PRAWNE
W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Mirosław Granat
W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Marek Zubik
Wykładnia art. 4a ust. 1 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie sytuacji członków Rady Ochrony Pracy reprezentujących w Radzie Sejm i Senat w chwili zakończenia kadencji Sejmu i Senatu – Joanna Konecka-Dobrowolska
W sprawie możliwości zastosowania podpisu elektronicznego w
procesie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – Janusz Mordwiłko
O możliwości łączenia mandatu posła z pełnieniem stanowiska
prezesa wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Irena Galińska-Rączy
O obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby
wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia starosty – Antonina Teresa
Gajewska
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości –
Zofia Monkiewicz
W sprawie treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – Wanda WojnowskaCiodyk
Indeks rzeczowy
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Nr 2(47)02
SPRAWY POSELSKIE
Warszawa, maj 2002
EKSPERTYZY – SPRAWY POSELSKIE
Tryb postępowania Sejmu na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
O zakresie wyrażanej przez posła zgody na pociągnięcie go do
odpowiedzialności sądowej – Janusz Mordwiłko
W sprawie podstawy prawnej działań Straży Marszałkowskiej w
celu wykonania decyzji Marszałka Sejmu o wykluczeniu posła z
posiedzenia – Andrzej Szmyt
Możliwość użycia przez Marszałka Sejmu Straży Marszałkowskiej w celu wykonania decyzji o wykluczeniu posła z posiedzenia – Janusz Mordwiłko
Podstawa prawna karania posłów za czynne zakłócanie realizacji porządku dziennego posiedzeń Izby – Janusz Mordwiłko
Zakres dostępu do informacji organów samorządu terytorialnego
przysługujących posłom – Irena Galińska-Rączy
O możliwym zakresie stosowania art. 105 ust. 4 Konstytucji –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy
EKSPERTYZY INNE
O warunkach przeprowadzenia referendum „europejskiego” –
Andrzej Szmyt
W sprawie trybu działania prezydium Komisji do Spraw Służb
Specjalnych – Beata Szepietowska
W sprawie interpretacji art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniającej ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – Wanda Wojnowska-Ciodyk
INFORMACJE
O konstytucyjnej zasadzie ochrony praw słusznie nabytych –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Zakres informacji podlegających ujawnieniu w punkcie IX
oświadczenia o stanie majątkowym posła – Irena GalińskaRączy
O zasadzie nie działania prawa wstecz w prawie polskim – Jan
Lipski
Dzierżawa nieruchomości przez cudzoziemców – Jan Lipski

7
12
16
20
27
33
40
44
53
59
63
69
73
78
85

18

Spis zawartości numerów 41- 53

OPINIE PRAWNE
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat –
Paweł Sarnecki
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat –
Andrzej Szmyt
W sprawie zagadnienia „zdań odrębnych” uregulowanych w
Regulaminie Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Dopuszczalność stosowania art. 109 Regulaminu Sejmu w trakcie posiedzeń komisji sejmowych – Wojciech OdrowążSypniewski
Wykładnia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i
senatora – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie łączenia funkcji posła i arbitra Urzędu Zamówień
Publicznych – Piotr Radziewicz
W sprawie łączenia mandatu posła z wykonywaniem funkcji
członka Kolegium przy Urzędzie Zamówień Publicznych – Piotr
Radziewicz
W sprawie możliwości łączenia mandatu posła z funkcją członka
w Radzie Rolników KRUS – Beata Witkowska
W sprawie łączenia mandatu posła i pełnienia funkcji w regionalnej izbie rolniczej – Piotr Radziewicz
O uprawnieniach poselskich wynikających z art. 19 i 20 ustawy
o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Irena GalińskaRączy
Formalno-prawne aspekty dostępu posła do informacji i dokumentów, będących w posiadaniu Kancelarii Sejmu – Piotr
Radziewicz
O likwidacji zadłużeń czynszowych w mieszkaniach komunalnych – Antonina Teresa Gajewska
O uprawnieniach rad sołeckich – Antonina Teresa Gajewska
Uprawnienia wójta, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji –
Antonina Teresa Gajewska
Indeks rzeczowy
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Nr 3(48)02
Warszawa, sierpień 2002
EKSPERTYZY
W sprawie składu Konwentu Seniorów w Sejmie – Beata
Szepietowska
W sprawie interpretacji i stosowania art. 2 ust. 2 ustawy o sejmowej komisji śledczej w aktualnym składzie politycznym Sejmu – Janusz Mordwiłko
W sprawie możliwości uchylenia przez Sejm uchwały wykładniczej Prezydium Sejmu – Janusz Mordwiłko
W sprawie możliwości prawnych zaskarżenia uchwały Sejmu RP
do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Piotr Radziewicz
Sprostowanie błędu w druku sejmowym – Wojciech OdrowążSypniewski
W sprawach prawnych związanych z możliwością odwołania
Marszałka Sejmu – Janusz Mordwiłko
Prawne problemy związane z możliwością odwołania Marszałka
Sejmu – Paweł Sarnecki
Przekazanie uprawnień organu założycielskiego zoz-u dla nowo
utworzonego powiatu – Piotr Radziewicz
Problemy prawne związane z obsługą finansową szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego –
Antonina Teresa Gajewska
Prawne możliwości finansowania ze środków budżetowych gminy lub powiatu biletów wstępu na imprezy sportowe – Piotr
Radziewicz
Konstytucyjna zasada równości na gruncie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – Beata Szepietowska
W sprawie promes wydanych przez Prezydenta Warszawy w
latach 1948-1950 – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
INFORMACJE
W sprawie uprawnień posłanki związanych z przejściem na
wcześniejszą emeryturę – Wanda Wojnowska-Ciodyk
Finansowanie mediów publicznych w Europie ze środków pochodzących z abonamentu – Jan Lipski
W sprawie nazwy komitetu wyborczego, uczestniczącego w
wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego –
Beata Szepietowska
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Zakres odpowiedzialności cywilnej za zobowiązania małżonka –
Jan Morwiński
OPINIE
W sprawie konstytucyjności znowelizowanego art. 37n ust. 2a
pkt. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu –
Mirosław Granat
W sprawie konstytucyjności art. 13 pkt 2 ustawy o podatku rolnym – Mirosław Granat
W sprawie realizacji art. 20 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Joanna M. Karolczak
Stosowanie ordynacji wyborczej do parlamentu do zasad i trybu
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego – Janusz
Mordwiłko
O aspektach prawnych transmisji posiedzeń Sejmu RP –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
Wykładnia art. 71a i art. 73 Regulaminu Sejmu – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski
W sprawie dostarczania posłom tekstów uchwalanych ustaw –
Janusz Mordwiłko
W sprawie formy przekazywania posłom materiałów (w tym druków sejmowych) – Beata Szepietowska
Zakres informacji ujawnianych w oświadczeniu majątkowym pod
rygorem odpowiedzialności karnej – Jan Morwiński
Interpretacja art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Beata Szepietowska
Znaczenie prawne terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski
O dochodzeniu roszczeń pracowniczych wobec posła jako pracodawcy – Irena Galińska-Rączy
Interpretacja art. 8 ust. 9 Regulaminu Sejmu – Irena GalińskaRączy
Interpretacja art. 14 ustawy o gospodarce komunalnej – Piotr
Radziewicz
Indeks rzeczowy

87

95
97
99
102
104
107
109
111
114
116
118
121
123
124
126

Spis zawartości numerów 41- 53

21

Nr 4(49)02
Warszawa, styczeń 2003
EKSPERTYZY
W sprawie odmowy przekazania posłowi protokołów kontroli NIK
– Beata Szepietowska
Zakres uprawnień kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (na
przykładzie KGHM) – Mirosław Granat
Opinia na temat zakresu uprawnień kontrolnych NIK (w związku
z przypadkiem KGHM Polska Miedź SA – Andrzej Szmyt
W sprawie stanowiska Ministra Skarbu Państwa w sprawie
wprowadzenia w błąd Sejmu RP oraz opinii publicznej, w związku z treścią „Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu
państwa w 2001 r. w części 36 – Skarb Państwa" – Beata
Szepietowska
W sprawie rozpatrywania niektórych informacji składanych Sejmowi – Andrzej Szmyt
W sprawie zapytania Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie
do Marszałka Sejmu, dotyczącego „zakresu sprawowania mandatu” przez wskazanego imiennie posła – Janusz Mordwiłko
W sprawie „Skargi" Społecznego Instytutu Ekologicznego na
działalność posłów – Beata Szepietowska
Wykładnia art. 25 Regulaminu Sejmu, stanowiącego o stosowaniu sankcji za wykluczenie posła z posiedzenia Sejmu – Janusz
Mordwiłko
O możliwościach inicjowania referendum przez grupę obywateli
– Janusz Mordwiłko
O biernym prawie wyborczym radnego – Janusz Mordwiłko
Uprawnienia samorządów zawodowych w świetle art. 17 Konstytucji – Andrzej Szmyt
INFORMACJE
Podatek od nieruchomości za budynki postawione bez wymaganych zezwoleń – Antonina Teresa Gajewska
O zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 236 oraz
art. 241 ust. 2 i 6 Konstytucji – Wojciech Odrowąż- Sypniewski
O kontroli sprawowanej nad fundacjami w Polsce i w wybranych
krajach europejskich – Jan Lipski
Informacja o sytuacji cudzoziemców – będących małżonkami
obywateli polskich – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk
Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku utraty
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pracy – Zofia Monkiewicz
W sprawie prawa używania znaku towarowego – Joanna M.
Karolczak
OPINIE
O uprawnieniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli – Piotr
Krawczyk
Problem stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej
w kontekście art. 61 ust. 4 Konstytucji – Mirosław Granat
W sprawie odmowy Marszałka Sejmu dotyczącej wydania posłowi paszportu dyplomatycznego – Joanna M. Karolczak
W sprawie zarzutu niewyczerpania przez Marszałka Sejmu regulaminowego trybu zmierzającego do wykluczenia posła z posiedzenia Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie ponownego zastosowania art. 25 ust. 2 Regulaminu
Sejmu wobec posła uprzednio ukaranego na podstawie tego
przepisu – Beata Szepietowska
Zakres stosowania ustawy o repatriacji – Jan Morwiński
W sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika-parlamentarzystę – Irena Galińska-Rączy
Wykładnia pojęcia „bezwzględna większość głosów” – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski
O przekazaniu gminom spółek ściekowych lub wodnych będących własnością mieszkańców – Antonina Teresa Gajewska
O zakazach i ograniczeniach jakim podlegają powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie wzięcia w leasing jednoosobowej spółki Skarbu
Państwa – Zofia Monkiewicz
W sprawie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do okresów uprawniających do zasiłku przedemerytalnego
– Wanda Wojnowska-Ciodyk
Indeks rzeczowy
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Nr 1(50)03
SPRAWY POSELSKIE
Warszawa, kwiecień 2003
EKSPERTYZY – SPRAWY POSELSKIE
Zakres kontroli w trybie art. 6 ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli – Andrzej Szmyt
W sprawie kompetencji kierowniczych organów Sejmu w zakresie tworzenia dziennego porządku posiedzenia – Janusz
Mordwiłko
O prawie Marszałka Sejmu do przełożenia na termin późniejszy
pracy komisji sejmowej nad projektem ustawy – Janusz
Mordwiłko
Sprawa równości traktowania posłów zawodowych i niezawodowych w świetle wskazanych przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Sejmu
–
Beata Szepietowska
Wstępna ocena konstytucyjności składania oświadczeń o stanie
majątkowym oraz rejestru korzyści przez posłów i senatorów w
świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 20 listopada
2002 r. – Mirosław Granat
O konstytucyjnej dopuszczalności stosowania kar dyscyplinarnych wobec posłów – Janusz Mordwiłko
Sprawa kworum na posiedzeniu komisji sejmowej – Janusz
Mordwiłko
Zakres świadczeń przysługujących posłom w świetle ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Irena Galińska-Rączy
W sprawie wygaśnięcie mandatu posła powołanego lub wybranego w czasie kadencji na stanowisko lub funkcję (art. 177 ust.
4 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP) –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
INFORMACJE
Rola oskarżyciela publicznego w demokratycznym społeczeństwie – Jan Morwiński
Kontrola sprawowana nad fundacjami w Polsce i wybranych
krajach europejskich – Jan Lipski
System opodatkowania nieruchomości w Polsce – Jan Lipski
W sprawie zasad odpowiedzialności gmin za wypadki pieszych
na drogach miejskich – Zofia Monkiewicz
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OPINIE PRAWNE – SPRAWY POSELSKIE
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora – Beata Szepietowska
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora – Janusz Mordwiłko
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora – Mirosław Granat
Sprawa aktualizacji danych zawartych w Rejestrze Korzyści –
Irena Galińska-Rączy
W sprawie udostępniania stanowisk Marszałka Sejmu prezentowanych przed Trybunałem Konstytucyjnym – Paweł Sarnecki
Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie będącym własnością osób
posiadających immunitet parlamentarny – Janusz Mordwiłko
O możliwości zaliczania okresu sprawowania mandatu poselskiego jako okresu pracy wykonywanej w szczególnym charakterze, uprawniającego do nabycia wcześniejszej emerytury –
Irena Galińska-Rączy
Problem stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do wydatków partii politycznych, dokonywanych ze środków pochodzących z budżetu państwa – Mirosław Granat, Wojciech Odrowąż-Sypniewski
OPINIE INNE
O możliwości zastosowania w polskim prawie skargi na przewlekłość postępowania sądowego – Paweł Sarnecki
O konieczności dokonania zmian w statutach związków międzygminnych – Antonina Teresa Gajewska
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – Piotr Radziewicz
Zwrot kosztów podróży (krajowych i zagranicznych) zawodników
klubów sportowych oraz członków stowarzyszeń sportowych –
Wanda Wojnowska-Ciodyk
O stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych do prac realizowanych przez bezrobotnych – Małgorzata SzczypińskaGrabarczyk
Indeks rzeczowy
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Nr 2(51)03
Warszawa, lipiec 2003
EKSPERTYZY
O hipotetycznej możliwości przekazania na podstawie art. 90
ust. 1 Konstytucji przez państwo polskie części swojej suwerenności politycznej na rzecz Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej – Zdzisław Galicki
W sprawie konstytucyjności art. 3 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym – Beata
Szepietowska
O zgodności z Konstytucją ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w kontekście zakazu dokonywania zmian podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie zgodności z Konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej odnoszących się do odpowiedzialności osób trzecich za
zobowiązania podatkowe – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie zakazu zawierania, wykonywania oraz ujawniania
tzw. Umów cywilnoprawnych przez niektóre osoby – Piotr
Krawczyk
Dostęp audytora wewnętrznego do informacji zawartych w aktach osobowych pracowników – Irena Galińska-Rączy
Sprawa interpretacji art. 137 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej –
Irena Galińska-Rączy
Wstępne uwagi dotyczące umowy między Republiką Czeską a
Stolicą Apostolską o uregulowaniu wzajemnych stosunków –
Beata Witkowska
W sprawie biernego prawa wyborczego i konsekwencjach jego
utraty w odniesieniu do radnego – Janusz Mordwiłko
O możliwości zakwalifikowania strażnika gminy do kategorii
funkcjonariuszy publicznych, w rozumieniu kodeksu karnego –
Piotr Radziewicz
INFORMACJE
Skutki orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych w wybranych państwach Unii Europejskiej – Jan Morwiński
Obowiązujące przepisy prawne odnoszące się do osób uznanych za represjonowane oraz sprawa więźniów Centralnego
Obozu Pracy w Jaworznie w latach 1947 – 1949 – Beata
Witkowska
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O zasadach równości praw i niedyskryminacji w prawie pracy –
Beata Witkowska
Instytucja świadka koronnego – Jan Morwiński
W sprawie diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
– Wanda Wojnowska-Ciodyk
Środki zaskarżenia orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli – Jan Lipski
W sprawie warunków częściowego zawieszania rolniczych
świadczeń rentowych – Wanda Wojnowska-Ciodyk
OPINIE PRAWNE
W sprawie mocy wiążącej przepisów ustawy określających
przeznaczenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz ich
zgodności z Konstytucją – Witold Pawełko
O zakresie działania Komisji do Spraw Służb Specjalnych –
Beata Szepietowska
Zwrot dopłaty z tytułu stosowania ulg w przewozach transportem
miejskim – Antonina Teresa Gajewska
Łączenie mandatu radnego z prowadzeniem prywatnej praktyki
lekarskiej – Antonina Teresa Gajewska
Łączenie mandatu radnego z pełnieniem funkcji burmistrza
dzielnicy m.st. Warszawy – Piotr Radziewicz
Możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego w pierwszym
dniu zwolnienia lekarskiego – Irena Galińska-Rączy
W sprawie rent strukturalnych – Jan Lipski
W sprawie tworzenia funduszu remontowego w spółdzielniach
mieszkaniowych – Wanda Wojnowska-Ciodyk
Indeks rzeczowy
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Nr 3(52)03
Warszawa, sierpień 2003
EKSPERTYZY
W sprawie preambuły do traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej – Zdzisław Galicki
W sprawie poselskich wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie niezgodności ustawy o referendum ogólnokrajowym z Konstytucją – Andrzej Szmyt
Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa ... (Druk Sejmowy nr 1463) w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. K. 33/02 –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski
W sprawie art. 15 i art. 17 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
– Piotr Radziewicz
W sprawie możliwości wezwania przez sejmową komisję śledczą
– Prezydenta RP – Janusz Mordwiłko
W sprawie usytuowania Rady Ochrony Pracy przy Głównym
Inspektorze Pracy – Irena Galińska-Rączy
Charakter prawny zarządzenia wójta wprowadzającego regulamin organizacyjny gminy – Piotr Radziewicz
O możliwości zakładania i prowadzenia szkół leśnych przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Piotr
Radziewicz
O unormowaniach dotyczących ochrony budynków i terenów
sejmowych – Andrzej Szmyt
W sprawie interpretacji art. 31 ustawy o kontroli skarbowej –
Wanda Wojnowska-Ciodyk
INFORMACJE
Funkcjonowanie instytucji listów i skarg kierowanych do Kancelarii Sejmu – Irena Galińska-Rączy
Zakres znaczeniowy pojęcia „przestępczość zorganizowana” –
Jan Morwiński
OPINIE
W sprawie konstytucyjności projektowanej zmiany art. 71 § 2
kodeksu karnego – Witold Pawełko
W sprawie konstytucyjnej i ustawowej dopuszczalności rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych –
Paweł Sarnecki
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Stosowanie art. 173 ust. 4 Regulaminu Sejmu wobec sprawozdań komisji o projektach ustaw dostosowujących polskie ustawodawstwo do prawa Unii Europejskiej oraz pilnych – Janusz
Mordwiłko
O publicznym ujawnianiu dokumentów z klauzulą poufności będących w posiadaniu sejmowej komisji śledczej – Janusz
Mordwiłko
W sprawie finansowania niektórych czynności przeprowadzanych na rzecz sejmowej komisji śledczej – Andrzej Szmyt
W sprawie udostępnienia zainteresowanemu posłowi protokołu z
zamkniętego posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski
Postępowanie w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia
przez posła praw osób trzecich – Janusz Mordwiłko
W sprawie interpretacji art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora – Irena Galińska-Rączy
Poselskie prawo do uzyskiwania informacji – Irena GalińskaRączy
W sprawie utworzenia wspólnych biur poselsko-senatorskich –
Irena Galińska-Rączy
Możliwość odbycia nieodpłatnej praktyki studenckiej w biurze
poselskim – Irena Galińska-Rączy
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości –
Małgorzata Bajor-Stachańczyk
W sprawie rozliczania dotacji celowej przekazanej stowarzyszeniu przez samorząd województwa – Wanda Wojnowska-Ciodyk
Indeks rzeczowy
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Nr 4(53)03
Warszawa, grudzień 2003
EKSPERTYZY – ZGODNOŚĆ USTAW Z KONSTYTUCJĄ
O zgodności art. 158 § 1 pkt 5 ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych z Konstytucją – Wojciech Odrowąż-Sypniewski
O zgodności z art. 103 Konstytucji przepisów, które nie przewidują możliwości powrotu do służby żołnierzy zawodowych po
zakończeniu sprawowania mandatu posła – Piotr Radziewicz
W sprawie sporu dotyczącego powołania członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do art. 189
Konstytucji – Piotr Radziewicz
W sprawie konstytucyjności poprawki do projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, stwarzającej możliwość
żądania przez Sejm (Senat) odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec posła (senatora) orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu – Janusz Mordwiłko
W sprawie rządowego projektu ustawy o zaliczaniu na poczet
ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Druk
Sejmowy nr 1778) – Zdzisław Galicki
EKSPERTYZY RÓŻNE
W sprawach stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Małgorzata Bajor-Stachańczyk
Stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w
odniesieniu do wystąpień posłów – Joanna M. Karolczak
W sprawie zakresu zmian legislacyjnych odnoszących się do
obligatoryjnego stawiennictwa przed Komisją Regulaminową i
Spraw Poselskich wnioskodawców o uchylenie immunitetu parlamentarnego posłów – Janusz Mordwiłko
W sprawie prawa posła do wglądu do akt głównych skierowanych przez prokuratora do Marszałka – Janusz Mordwiłko
O sposobie wyznaczenia przez komisję sprawozdawcy projektu
ustawy (komisja nie dokonała wyboru sprawozdawcy) – Janusz
Mordwiłko
Interpretacja postanowień uchwały Nr 26 Prezydium Sejmu w
sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania uposażenia
poselskiego oraz odprawy parlamentarnej – Irena GalińskaRączy
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INFORMACJE
Informacja prawna dotycząca rekompensat za mienie zabużańskie – Jan Morwiński
W sprawie zasad podpisywania umów o dofinansowanie w roku
2004 zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe – Wanda Wojnowska-Ciodyk
Informacja na temat świadczeń dla byłych posłów w państwach
UE oraz w Polsce przed 1989 r. – Danuta Łukasz
OPINIE – SPRAWY POSELSKIE
Sposób określania dnia wygaśnięcia mandatu posła w postanowieniu Marszałka Sejmu – Piotr Radziewicz
W sprawie możliwości rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgodny
na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej podczas jego
nieobecności – Piotr Radziewicz
O możliwości nabycia przez małżonka posła nieruchomości rolnej od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu –
Irena Galińska-Rączy
W sprawie obowiązujących przepisów z zakresu powszechnego
prawa w odniesieniu do biur poselskich – Irena Galińska-Rączy
W sprawie pełnienia przez posła funkcji prezesa zarządu fundacji w sytuacji gdyby fundacja uzyskała dotację komunalną –
Wanda Wojnowska-Ciodyk
W sprawie możliwości ujawnienia przez Kancelarię Sejmu – na
wniosek adwokata – adresu zamieszkania posła – Irena
Galińska-Rączy
W sprawie dopuszczalności wniesienia przez komitet inicjatywy
ustawodawczej dwóch projektów ustaw – Wojciech OdrowążSypniewski
OPINIE RÓŻNE
Konsekwencje prawne niewydania rozporządzenia przez ministra – Piotr Radziewicz
Czy gmina zlecając własnemu zakładowi komunalnemu zadanie
z zakresu gospodarki komunalnej stosuje reżim ustawy o zamówieniach publicznych? – Joanna M. Karolczak
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację
zadania publicznego przez organizację pozarządową –
Małgorzata Bajor-Stachańczyk
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W sprawie partycypacji mieszkańców gmin w kosztach budowy
sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej – Wanda
Wojnowska-Ciodyk
W sprawie interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku
rolnym – Wanda Wojnowska-Ciodyk
Indeks rzeczowy
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Bajor-Stachańczyk Małgorzata: ss. 28, 29, 30.
Etel Leonard: s. 12.
Gajewska Antonina Teresa: ss. 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26.
Galicki Zdzisław: ss. 25, 27, 29.
Galińska-Rączy Irena: ss. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30.
Granat Mirosław: ss. 8, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24.
Karolczak Joanna M.: ss. 12, 20, 22, 29, 30.
Konecka-Dobrowolska Joanna: ss. 10, 11, 12, 14, 16.
Kosikowski Cezary: s. 13.
Krawczyk Piotr: 22, 25.
Lipski Jan: ss. 9, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 26.
Łukasz Danuta: s. 30.
Monkiewicz Zofia: ss. 16, 22, 23.
Mordwiłko Janusz: ss. 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27,
28, 29.
Morwiński Jan: ss. 10, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30.
Odrowąż-Sypniewski Wojciech: ss. 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30.
Pawełko Witold: ss. 7, 26, 27.
Radziewicz Piotr: ss. 8, 9, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30.
Sarnecki Paweł: ss. 7, 9, 13, 15, 18, 19, 24, 27.
Szczypińska-Grabarczyk Małgorzata: ss. 12, 19, 21, 24.
Szepietowska Beata: ss. 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Szmyt Andrzej: ss. 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 27, 28.
Szpringer Zofia: s. 13.
Witkowska Beata: ss. 12, 18, 25, 26.
Wojnowska-Ciodyk Wanda: ss. 8, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 30,
31.
Zubik Marek: ss. 7, 9, 11, 13, 14, 16.
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Administracja
- rządowa
„Czy kierownik urzędu centralnego lub poseł może być prezesem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą?”- Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s. 50 (E)
Konsekwencje prawne niewydania rozporządzenia przez ministra
– Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 110 (O)
W sprawie powierzenia Prezesowi Rady Ministrów kierownictwa
działem administracji rządowej w świetle art. 149 ust. 1 i 2 Konstytucji
– Janusz Mordwiłko, nr 5(41)00, s. 7 (E)
W sprawie pozycji ustrojowej agencji państwowych oraz prawnego pojęcia "organu administracji publicznej" – Piotr Radziewicz, nr
1(42)01, s. 21 (E)
- samorządowa
O możliwości łączenia mandatu posła z wykonywaniem w ramach
kontraktu menedżerskiego funkcji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – Irena Galińska-Rączy ,1(46)02, s. 67 (E)
W sprawie łączenia mandatu posła ze stanowiskiem dyrektora
zoz-u – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 64 (E)
W sprawie możliwości utworzenia gmin o „ograniczonym zakresie
działania” – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 39 (E)
- zespolona
O zakazach i ograniczeniach jakim podlegają powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s.
115 (O)
Administracyjne prawo
W sprawie możliwości prawnych zaskarżenia uchwały Sejmu RP
do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Piotr Radziewicz, 3(48)02,
s. 22 (E)
W sprawie pozycji ustrojowej agencji państwowych oraz prawnego pojęcia "organu administracji publicznej" – Piotr Radziewicz, nr
1(42)01, s. 21 (E)
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Administracyjne postępowanie
W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym – Joanna Konecka-Dobrowolska,
nr 4(45)01, s. 99 (E)
Agencje państwowe
W sprawie pozycji ustrojowej agencji państwowych oraz prawnego pojęcia "organu administracji publicznej" – Piotr Radziewicz, nr
1(42)01, s. 21 (E)
- Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
O możliwości nabycia przez małżonka posła nieruchomości rolnej
od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03, s. 99 (O)
Alimenty
O interpretacji § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie rodzin zastępczych – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 5(41)00,
s. 106 (O)
Bankowe prawo
O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 76 (E)
Banki
W sprawie konstytucyjnej i ustawowej dopuszczalności rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych – Paweł
Sarnecki, 3(52)03, s. 91 (O)
- bank spółdzielczy
W sprawie statutów banków zrzeszających banki spółdzielcze –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 59 (E)
Bezrobocie
Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie będącym własnością osób posiadających immunitet parlamentarny – Janusz Mordwiłko, 1(50)03, s. 100
(O)
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O stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych do prac realizowanych przez bezrobotnych – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk,
1(50)03, s. 120 (O)
W sprawie decyzji w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego osoby, która podjęła zatrudnienie w ramach umowy zleceniaIrena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 81 (E)
W sprawie konstytucyjności znowelizowanego art. 37n ust. 2a pkt.
2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – Mirosław
Granat, 3(48)02, s. 95 (O) Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w
przypadku utraty pracy – Zofia Monkiewicz, 4(49)02, s. 90 (I)
W sprawie nie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 1(42)01, s.
125 (O)
W sprawie świadczeń finansowych dla zwalnianych kolejarzy –
Joanna M. Karolczak, nr 3(44)01, s. 86 (I)
W sprawie świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętego programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 1(42)01, s. 122 (O)
W sprawie treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – Wanda WojnowskaCiodyk,1(46)02, s. 113 (O)
W sprawie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych
do okresów uprawniających do zasiłku przedemerytalnego – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, 4(49)02, s. 119 (O)
Budowlane prawo
O zakazach i ograniczeniach jakim podlegają powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s.
115 (O)
Podatek od nieruchomości za budynki postawione bez wymaganych zezwoleń – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s. 69 (I)
Budżet państwa
W sprawie zasad podpisywania umów o dofinansowanie w roku
2004 zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 82 (I)
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- deficyt budżetowy
O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami
do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 38 (E)
- ustawa budżetowa
O możliwości uchwalenia ustawy budżetowej w trybie ustawodawczym określonym w art. 123 Konstytucji – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 50 (E)
O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami
do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 38 (E)
Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 9
(E)
Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 30 (E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Zofia Szpringer, nr 4(45)01, s. 19 (E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Cezary Kosikowski, nr 4(45)01, s. 21 (E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej (opinia uzupełniająca) – Cezary Kosikowski, nr 4(45)01, s.
25 (E)
Tryb prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2002 w
związku z końcem prac Sejmu III kadencji – Marek Zubik, nr 4(45)01,
s. 33 (E)
Cudzoziemcy
Dzierżawa nieruchomości przez cudzoziemców – Jan Lipski,
2(47)02, s. 85 (I)
Informacja o sytuacji cudzoziemców – będących małżonkami
obywateli polskich – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk, 4(49)02, s.
87 (I)
Cywilne prawo
Dzierżawa nieruchomości przez cudzoziemców – Jan Lipski,
2(47)02, s. 85 (I)
Interpretacja terminu „powierzchnia sprzedażowa” użytego w
ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – Jan Lipski, nr 3(44)01,
s. 60 (E)
O zasadzie nie działania prawa wstecz w prawie polskim – Jan
Lipski, 2(47)02, s. 78 (I)
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Prawne formy zabezpieczenia wierzyciela przed nieterminowym
płaceniem zobowiązań- Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 87 (I)
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości – Zofia
Monkiewicz,1(46)02, s. 111 (O)
W sprawie uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy,
2(47)02, s. 44 (E)
W sprawie zakazu zawierania, wykonywania oraz ujawniania tzw.
umów cywilnoprawnych przez niektóre osoby – Piotr Krawczyk,
2(51)03, s. 50 (E)
W sprawie zasad odpowiedzialności gmin za wypadki pieszych na
drogach miejskich – Zofia Monkiewicz, 1(50)03, s. 82 (I)
Zakres odpowiedzialności cywilnej za zobowiązania małżonka –
Jan Morwiński, 3(48)02, s. 87 (I)
- bezpodstawne wzbogacenie
Postępowanie w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia
przez posła praw osób trzecich – Janusz Mordwiłko, 3(52)03, s. 102
(O)
Rola Komisji Etyki Poselskiej w zakresie żądania zwrotu nienależnego uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy, nr 4(45)01, s.
83 (E)
- umowa
O możliwości łączenia mandatu posła z wykonywaniem w ramach
kontraktu menedżerskiego funkcji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – Irena Galińska-Rączy,1(46)02, s. 67 (E)
O wykonywaniu przez radnego gminy prac na podstawie umowy
cywilnoprawnej – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 104 (E)
W sprawie łączenia mandatu posła ze stanowiskiem dyrektora
zoz-u – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 64 (E)
- użytkowanie wieczyste
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości – Małgorzata Bajor-Stachańczyk, 3(52)03, s. 115 (O)
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- własność
O prawnych i międzynarodowych aspektach statusu niektórych
nieruchomości stanowiących mienie „poniemieckie” – Jan Morwiński,
nr 3(44)01, s. 52 (E)
Dane osobowe
Dostęp audytora wewnętrznego do informacji zawartych w aktach
osobowych pracowników – Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 55 (E)
Dobra osobiste
W sprawie możliwości ujawnienia przez Kancelarię Sejmu – na
wniosek adwokata – adresu zamieszkania posła – Irena GalińskaRączy, 4(53)03, s. 104 (O)
Dotacje
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową – Małgorzata BajorStachańczyk, 4(53)03, s. 114 (O)
W sprawach stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Małgorzata Bajor-Stachańczyk,
4(53)03, s. 41 (E)
W sprawie zasad podpisywania umów o dofinansowanie w roku
2004 zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 82 (I)
Dyscyplinarne kary
Środki zaskarżenia orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli – Jan Lipski, 2(51)03, s. 115 (I)
Działalność gospodarcza
„Czy kierownik urzędu centralnego lub poseł może być prezesem
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą?”Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s. 50 (E)
Dzierżawa nieruchomości przez cudzoziemców – Jan Lipski,
2(47)02, s. 85 (I)
Łączenie mandatu radnego z prowadzeniem prywatnej praktyki
lekarskiej – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 129 (O)
O możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez inwalidę I grupy – Joanna Konecka Dobrowolska, nr 1(42)01, s. 130 (O)
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O niektórych aspektach łączenia mandatu posła z funkcją w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Irena GalińskaRączy, nr 3(44)01, s. 40 (E)
W sprawie interpretacji art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 30 (E)
W sprawie interpretacji przepisów o opłacie targowej – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 64 (E)
W sprawie możliwości tworzenia spółek prawa handlowego przez
gminę z innymi spółkami prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr
5(41)00, s.77 (I)
W sprawie sposobów rozumienia pojęcia „przedsiębiorstwo” –
Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.79 (I)
W sprawie zakazu zawierania, wykonywania oraz ujawniania tzw.
umów cywilnoprawnych przez niektóre osoby – Piotr Krawczyk,
2(51)03, s. 50 (E)
Dzierżawa
W sprawie interpretacji art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 30 (E)
Edukacja i wychowanie
W sprawie mocy wiążącej przepisów ustawy określających przeznaczenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz ich zgodności z
Konstytucją – Witold Pawełko, 2(51)03, s. 123 (O)
Eksmisja – ochrona lokatorów
Ochrona prawna przed eksmisją – Jan Morwiński, nr 4(45)01, s.
108 (E)
Emerytury i renty
Informacja na temat świadczeń dla byłych posłów w państwach
UE oraz w Polsce przed 1989 r. – Danuta Łukasz, 4(53)03, s. 85 (I)
O możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez inwalidę I grupy – Joanna Konecka Dobrowolska, nr 1(42)01, s. 130 (O)
O możliwości zaliczania okresu sprawowania mandatu poselskiego jako okresu pracy wykonywanej w szczególnym charakterze,
uprawniającego do nabycia wcześniejszej emerytury – Irena GalińskaRączy, 1(50)03, s. 103 (O)
W sprawach uprawnień i świadczeń przysługujących posłom po
zakończeniu kadencji – Irena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 58 (E)
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W sprawie interpretacji art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 105 (O)
W sprawie nie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 1(42)01, s.
125 (O)
W sprawie nie zaliczania przez KRUS okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej przy ustalaniu wysokości części składkowej
emerytury rolniczej – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 68 (E)
W sprawie rent strukturalnych – Jan Lipski, 2(51)03, s. 135 (O)
W sprawie świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętego programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 1(42)01, s. 122 (O)
W sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników
służby zdrowia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę a następnie pracujących na podstawie kontraktu – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 5(41)00, s.85 (I)
W sprawie warunków częściowego zawieszania rolniczych świadczeń rentowych – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(51)03, s. 112 (I)
W sprawie warunków częściowego zawieszania rolniczych świadczeń rentowych – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(51)03, s. 117 (I)
W sprawie zaliczania do okresu pozwalającego na nabycie
uprawnień emerytalnych, okresu nauczania religii w parafiach katolickich przed 1990 r. – Jan Morwiński, nr 3(44)01, s. 109 (O)
Energetyka
W sprawie partycypacji mieszkańców gmin w kosztach budowy
sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej – Wanda WojnowskaCiodyk, 4(53)03, s. 116 (O)
Finanse publiczne
Dostęp audytora wewnętrznego do informacji zawartych w aktach
osobowych pracowników – Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 55 (E)
Finansowanie mediów publicznych w Europie ze środków pochodzących z abonamentu – Jan Lipski, 3(48)02, s. 71 (I)
O finansowaniu placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s.60 (E)
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację zada-
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nia publicznego przez organizację pozarządową – Małgorzata BajorStachańczyk, 4(53)03, s. 114 (O)
W sprawach stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Małgorzata Bajor-Stachańczyk,
4(53)03, s. 41 (E)
W sprawie interpretacji art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniającej ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(47)02, s. 63 (E)
W sprawie konstytucyjności art. 13 pkt 2 ustawy o podatku rolnym
– Mirosław Granat, 3(48)02, s. 97 (O)
W sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działania Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 20 (E)
W sprawie rozliczania dotacji celowej przekazanej stowarzyszeniu
przez samorząd województwa – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 3(52)03,
s. 118 (O)
W sprawie zasad podpisywania umów o dofinansowanie w roku
2004 zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 82 (I)
Zakres dostępu do informacji organów samorządu terytorialnego
przysługujących posłom – Irena Galińska-Rączy, 2(47)02, s. 33 (E)
- dotacje
W sprawie dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych – Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s.
88 (I)
Fundacje
Kontrola sprawowana nad fundacjami w Polsce i wybranych krajach europejskich – Jan Lipski, 1(50)03, s. 67 (I)
O kontroli sprawowanej nad fundacjami w Polsce i wybranych
krajach europejskich – Jan Lipski, 4(49)02, s. 79 (I)
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową – Małgorzata BajorStachańczyk, 4(53)03, s. 114 (O)
W sprawach stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Małgorzata Bajor-Stachańczyk,
4(53)03, s. 41 (E)
W sprawie dysponowania majątkiem fundacji ustanowionej przez
zarząd miasta – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 4(45)01, s. 133 (O)
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W sprawie pełnienia przez posła funkcji prezesa zarządu fundacji
w sytuacji gdyby fundacja uzyskała dotację komunalną – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 102 (O)
Fundusze
O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 76 (E)
O możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez inwalidę I grupy – Joanna Konecka Dobrowolska, nr 1(42)01, s. 130 (O)
- emerytalny
Konstytucyjna zasada równości na gruncie ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – Beata Szepietowska,
3(48)02, s. 57 (E)
- wojewódzki fundusz ochrony środowiska
O możliwości łączenia mandatu posła z pełnieniem stanowiska
prezesa wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej – Irena Galińska-Rączy,1(46)02, s. 106 (O)
- subwencja
O zależności wysokości subwencji dla gmin od dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości – Antonina Teresa Gajewska, nr 3(44)01,
s. 106 (O)
Funkcjonariusz publiczny
O możliwości zakwalifikowania strażnika gminy do kategorii funkcjonariuszy publicznych, w rozumieniu kodeksu karnego – Piotr Radziewicz, 2(51)03, s. 78 (E)
Gospodarcza działalność
O obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby
wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej z upoważnienia starosty – Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s. 108 (O)
Gospodarka komunalna
Czy gmina zlecając własnemu zakładowi komunalnemu zadanie z
zakresu gospodarki komunalnej stosuje reżim ustawy o zamówieniach
publicznych? – Joanna M. Karolczak, 4(53)03, s. 112 (O)
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Interpretacja art. 14 ustawy o gospodarce komunalnej – Piotr Radziewicz, 3(48)02, s. 124 (O)
W sprawie możliwości tworzenia spółek prawa handlowego przez
gminę z innymi spółkami prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr
5(41)00, s.77 (I)
W sprawie pełnienia przez posła funkcji prezesa zarządu fundacji
w sytuacji gdyby fundacja uzyskała dotację komunalną – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 102 (O)
W sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w
spółkę prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.98 (O)
Gospodarka nieruchomościami
Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ... (Druk Sejmowy nr 1463) w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K. 33/02 – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,
3(52)03, s. 18 (E)
W sprawie promes wydanych przez Prezydenta Warszawy w latach 1948-1950 – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk, 3(48)02, s. 61
(E)
- zarząd trwały
W sprawie zasad obowiązujących przy sprzedaży mieszkań będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych – Beata Witkowska,
nr 3(44)01, s. 103 (O)
Grunty
W sprawie interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku rolnym – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 119 (O)
Handel
Interpretacja terminu „powierzchnia sprzedażowa” użytego w
ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – Jan Lipski, nr 3(44)01,
s. 60 (E)
Handlowe prawo
W sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w
spółkę prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.98 (O)
W sprawie sposobów rozumienia pojęcia „przedsiębiorstwo” –
Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.79 (I)

50
Informacje
Poselskie prawo do uzyskiwania informacji
Rączy, 3(52)03, s. 107 (O)
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– Irena Galińska-

Informacje niejawne
Dostęp audytora wewnętrznego do informacji zawartych w aktach
osobowych pracowników – Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 55 (E)
Informacje publiczne
Formalno-prawne aspekty dostępu posła do informacji i dokumentów, będących w posiadaniu Kancelarii Sejmu – Piotr Radziewicz,
2(47)02, s. 119 (O)
W sprawie możliwości ujawnienia przez Kancelarię Sejmu – na
wniosek adwokata – adresu zamieszkania posła – Irena GalińskaRączy, 4(53)03, s. 104 (O)
Zakres dostępu do informacji organów samorządu terytorialnego
przysługujących posłom – Irena Galińska-Rączy, 2(47)02, s. 33 (E)
Inicjatywa obywatelska
W sprawie dopuszczalności wniesienia przez komitet inicjatywy
ustawodawczej dwóch projektów ustaw – Wojciech OdrowążSypniewski, 4(53)03, s. 107 (O)
Inspekcje
W sprawie usytuowania Rady Ochrony Pracy przy Głównym Inspektorze Pracy – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 44 (E)
Inwalidzi
O możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez inwalidę I grupy – Joanna Konecka Dobrowolska, nr 1(42)01, s. 130 (O)
Kanalizacja
O przekazaniu gminom spółek ściekowych lub wodnych będących
własnością mieszkańców – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s.
113 (O)
W sprawie partycypacji mieszkańców gmin w kosztach budowy
sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej – Wanda WojnowskaCiodyk, 4(53)03, s. 116 (O)
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Karne prawo
O respektowaniu immunitetu parlamentarnego przez organy stosujące przymus w kontekście działań związanych z posłem – Janusz
Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 46 (E)
O zasadzie nie działania prawa wstecz w prawie polskim – Jan
Lipski, 2(47)02, s. 78 (I)
Podanie przez posła nieprawdy w oświadczeniu majątkowym –
Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 95 (E)
W sprawie konstytucyjności poprawki do projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, stwarzającej możliwość żądania
przez Sejm (Senat) odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
wobec posła (senatora) orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu –
Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 19 (E)
W sprawie konstytucyjności projektowanej zmiany art. 71 § 2 Kodeksu karnego – Witold Pawełko, 3(52)03, s. 89 (O)
W sprawie możliwości rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgodny
na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej podczas jego nieobecności – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 98 (O)
W sprawie prawa posła do wglądu do akt głównych skierowanych
przez prokuratora do Marszałka – Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 59
(E)
Zakres znaczeniowy pojęcia „przestępczość zorganizowana” –
Jan Morwiński, 3(52)03, s. 74 (I)
- postępowanie karne
Stawiennictwo posła w sądzie w charakterze świadka – Janusz
Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 109 (O)
W sprawie dopuszczalności odwołania przez posła złożonego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 131 (O)
Zakres immunitetu poselskiego oraz "zarzekanie się immunitetu"
przez posła – Janusz Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 42 (E)
Karta Nauczyciela
O możliwości zaliczania okresu sprawowania mandatu poselskiego jako okresu pracy wykonywanej w szczególnym charakterze,
uprawniającego do nabycia wcześniejszej emerytury – Irena GalińskaRączy, 1(50)03, s. 103 (O)
W sprawie skutków prawnych nowelizacji art. 30 ust. 1 pkt 5
ustawy Karta Nauczyciela – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr
3(44)01, s. 25 (E)
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W sprawie zaliczania do okresu pozwalającego na nabycie
uprawnień emerytalnych, okresu nauczania religii w parafiach katolickich przed 1990 r. – Jan Morwiński, nr 3(44)01, s. 109 (O)
Kolej
W sprawie świadczeń finansowych dla zwalnianych kolejarzy –
Joanna M. Karolczak, nr 3(44)01, s. 86 (I)
Kombatanci
Obowiązujące przepisy prawne odnoszące się do osób uznanych
za represjonowane oraz sprawa więźniów Centralnego Obozu Pracy
w Jaworznie w latach 1947 – 1949 – Beata Witkowska, 2(51)03, s. 50
(I)
Komisja Etyki Poselskiej
Podanie przez posła nieprawdy w oświadczeniu majątkowym –
Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 95 (E)
Rola Komisji Etyki Poselskiej w zakresie żądania zwrotu nienależnego uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy, nr 4(45)01, s.
83 (E)
Konstytucja
Czy ujawnienie w powszechnie publikowanym wydawnictwie
imion, nazwisk, miejsc zamieszkania oraz kwot wpłat osób fizycznych
na rzecz komitetu wyborczego narusza konstytucyjne przepisy odnoszące się do wolności i praw – Paweł Sarnecki, nr 1(42)01, s. 32 (E)
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 98 (O)
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Paweł Sarnecki, 2(47)02, s. 95 (O)
Dyskontynuacja prac parlamentarnych a tzw. weto ustawodawcze
Prezydenta – Paweł Sarnecki, nr 4(45)01, s. 60 (E)
Informacja związana z problemami wynikającymi z brzmienia art.
96 ust. 2 Konstytucji – Janusz Mordwiłko, nr 3(44)01, s. 75 (I)
Konstytucyjna zasada równości na gruncie ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – Beata Szepietowska,
3(48)02, s. 57 (E)
O dalszym postępowaniu z poselskim projektem ustawy uznanym
w trybie art. 31 ust. 6 Regulaminu Sejmu przez Komisję Ustawodawczą za niedopuszczalny – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,1(46)02, s.
27 (E)
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O hipotetycznej możliwości przekazania na podstawie art. 90 ust.
1 Konstytucji przez państwo polskie części swojej suwerenności politycznej na rzecz wspólnot europejskich/Unii Europejskiej – Zdzisław
Galicki, 2(51)03, s. 9 (E)
O kompetencji NIK w zakresie kontroli podmiotów działających z
udziałem środków państwowych – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr
5(41)00, s. 24 (E)
O konstytucyjnej dopuszczalności stosowania kar dyscyplinarnych
wobec posłów – Janusz Mordwiłko, 1(50)03, s. 38 (E)
O konstytucyjnej zasadzie ochrony praw słusznie nabytych – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 69 (I)
O możliwości uchwalenia ustawy budżetowej w trybie ustawodawczym określonym w art. 123 Konstytucji – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 50 (E)
O możliwości zastosowania w polskim prawie skargi na przewlekłość postępowania sądowego – Paweł Sarnecki, 1(50)03, s. 111 (O)
O możliwości żądania odszkodowania za skutki działania prawa,
które Trybunał Konstytucyjny uznał później za niezgodne z Konstytucją – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 34 (E)
O możliwym zakresie stosowania art. 105 ust. 4 Konstytucji –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 40 (E)
O niektórych aspektach instytucji immunitetu parlamentarnego –
Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 76 (E)
O niektórych aspektach związanych z art. 122 Konstytucji – Marek
Zubik, nr 3(44)01, s. 7 (E)
O problemach związanych z delegacjami ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora do regulowania niektórych spraw – Marek
Zubik , nr 1(42)01, s. 7 (E)
O respektowaniu immunitetu parlamentarnego przez organy stosujące przymus w kontekście działań związanych z posłem – Janusz
Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 46 (E)
O skutkach prawnych wiążących się z wystąpieniem uprawnionego podmiotu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie
konstytucyjności ustawy w trybie kontroli następczej – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 125 (O)
O trybie postępowania z ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. o
obywatelstwie polskim – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 4(45)01, s.
69 (E)
O warunkach przeprowadzenia referendum „europejskiego” – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 53 (E)
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O zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 236 oraz art.
241 ust. 2 i 6 Konstytucji – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 4(49)02, s.
74 (I)
O zakresie wyrażanej przez posła zgody na pociągnięcie go do
odpowiedzialności sądowej – Janusz Mordwiłko, 2(47)02, s. 12 (E)
O zasadzie nie działania prawa wstecz w prawie polskim – Jan
Lipski, 2(47)02, s. 78 (I)
O zgodności art. 158 § 1 pkt 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 4(53)03,
s. 7 (E)
O zgodności z art. 103 Konstytucji przepisów, które nie przewidują
możliwości powrotu do służby żołnierzy zawodowych po zakończeniu
sprawowania mandatu posła – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 11 (E)
O zgodności z Konstytucją ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia w kontekście zakazu dokonywania
zmian podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, 2(51)03, s. 19 (E)
Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku do projektu ustawy budżetowej- Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 9
(E)
Problem stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do wydatków partii politycznych, dokonywanych ze środków
pochodzących z budżetu państwa – Mirosław Granat, Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 1(50)03, s. 105 (O)
Problem stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w
kontekście art. 61 ust. 4 Konstytucji – Mirosław Granat, 4(49)02, s. 97
(O)
Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 30 (E)
Stawiennictwo posła w sądzie w charakterze świadka – Janusz
Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 109 (O)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Zofia Szpringer, nr 4(45)01, s. 19 (E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Cezary Kosikowski, nr 4(45)01, s. 21 (E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej (opinia uzupełniająca) – Cezary Kosikowski, nr 4(45)01, s.
25 (E)
Tryb postępowania Sejmu na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 7 (E)

Indeks rzeczowy

55

W sprawach związanych ze stosowaniem art. 103 Konstytucji, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, ustaw samorządowych oraz
ordynacji wyborczej do rad samorządowych – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 45 (E)
W sprawie art. 15 i art. 17 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
– Piotr Radziewicz, 3(52)03, s. 22 (E)
W sprawie biernego prawa wyborczego i konsekwencjach jego
utraty w odniesieniu do radnego – Janusz Mordwiłko, 2(51)03, s. 72
(E)
W sprawie dopuszczalności nowelizacji ustawy budżetowej w trybie pilnym – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 46 (E)
W sprawie dopuszczalności odwołania przez posła złożonego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 131 (O)
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 129 (O)
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt,1(46)02, s. 35 (E)
W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP – Mirosław Granat, nr
5(41)00, s.91 (O)
W sprawie interpretacji art. 47 Ordynacji wyborczej do Sejmu na
tle aktualnego podziału terytorialnego państwa – Janusz Mordwiłko, nr
1(42)01, s. 16 (E)
W sprawie kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego – Beata
Szepietowska, nr 1(42)01, s. 69 (E)
W sprawie kompetencji kierowniczych organów Sejmu w zakresie
tworzenia dziennego porządku posiedzenia – Janusz Mordwiłko,
1(50)03, s. 15 (E)
W sprawie konstytucyjnej i ustawowej dopuszczalności rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych – Paweł
Sarnecki, 3(52)03, s. 91 (O)
W sprawie konstytucyjności art. 13 pkt 2 ustawy o podatku rolnym
– Mirosław Granat, 3(48)02, s. 97 (O)
W sprawie konstytucyjności art. 3 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym – Beata Szepietowska,
2(51)03, s. 13 (E)
W sprawie konstytucyjności poprawki do projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, stwarzającej możliwość żądania
przez Sejm (Senat) odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
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wobec posła (senatora) orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu –
Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 19 (E)
W sprawie konstytucyjności projektowanej zmiany art. 71 § 2 Kodeksu karnego – Witold Pawełko, 3(52)03, s. 89 (O)
W sprawie konstytucyjności znowelizowanego art. 37n ust. 2a
pkt. 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – Mirosław
Granat, 3(48)02, s. 95 (O)
W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Mirosław Granat,1(46)02, s. 95 (O)
W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Marek Zubik,1(46)02, s. 96 (O)
W sprawie mocy wiążącej przepisów ustawy określających przeznaczenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz ich zgodności z
Konstytucją – Witold Pawełko, 2(51)03, s. 123 (O)
W sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działania Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 20 (E)
W sprawie możliwości utworzenia gmin o „ograniczonym zakresie
działania” – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 39 (E)
W sprawie możliwości wezwania przez sejmową komisję śledczą
– Prezydenta RP – Janusz Mordwiłko, 3(52)03, s. 36 (E)
W sprawie możliwości zastosowania podpisu elektronicznego w
procesie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli –
Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 104 (O)
W sprawie naruszenia zasad konstytucyjnych wobec najemców
byłych mieszkań zakładowych i zasadności roszczeń najemców wobec tych mieszkań – Mirosław Granat, nr 1(42)01, s. 65 (E)
W sprawie niektórych aspektów prawnych wynikających ze stosowania art. 105 ust. 5 Konstytucji, traktującego o nietykalności poselskiej – Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 70 (E)
W sprawie poselskich wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie niezgodności ustawy o referendum ogólnokrajowym z
Konstytucją – Andrzej Szmyt, 3(52)03, s. 11 (E)
W sprawie postępowania z projektem ustawy uznanym przez rząd
za pilny – Janusz Mordwiłko, nr 3(44)01, s. 19 (E)
W sprawie powierzenia Prezesowi Rady Ministrów kierownictwa
działem administracji rządowej w świetle art. 149 ust. 1 i 2 Konstytucji
– Janusz Mordwiłko, nr 5(41)00, s. 7 (E)
W sprawie praktycznych aspektów związanych z wymogiem apolityczności Prezesa NBP wynikającym z art. 227 ust. 4 Konstytucji –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 5(41)00, s.93 (O)
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W sprawie preambuły do traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej – Zdzisław Galicki, 3(52)03, s. 7 (E)
W sprawie sporu dotyczącego powołania członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do art. 189 Konstytucji – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 15 (E)
W sprawie sposobu postępowania z ustawą o obywatelstwie –
Paweł Sarnecki, nr 4(45)01, s. 64 (E)
W sprawie ustanowienia w polskim prawie wyborczym instytucji
pełnomocnika wyborcy oraz możliwości głosowania drogą pocztową
(głosowania korespondencyjnego)- Janusz Mordwiłko, nr 5(41)00, s.
41 (E)
W sprawie zgodności z Konstytucją ewentualnego połączenia
funkcji przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego z funkcją przewodniczącego organu wykonawczego w jednostkach samorządu terytorialnego – Witold Pawełko, nr 5(41)00, s. 47 (E)
W sprawie zgodności z Konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej odnoszących się do odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(51)03, s. 27
(E)
W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania
publicznego” (art. 17 ust.1 Konstytucji) – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00,
s. 28 (E)
Weto Prezydenta wobec ustawy a zasada dyskontynuacji prac
Sejmu – Mirosław Granat, nr 4(45)01, s. 55 (E)
Wstępna ocena konstytucyjności składania oświadczeń o stanie
majątkowym oraz rejestru korzyści przez posłów i senatorów w świetle
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2002 r. –
Mirosław Granat, 1(50)03, s. 33 (E)
- równość praw
O zasadach równości praw i niedyskryminacji w prawie pracy –
Beata Witkowska, 2(51)03, s. 101 (I)
Kontrola (nadzór)
Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie będącym własnością osób posiadających immunitet parlamentarny – Janusz Mordwiłko, 1(50)03, s. 100
(O)
Kontrola sprawowana nad fundacjami w Polsce i wybranych krajach europejskich – Jan Lipski, 1(50)03, s. 67 (I)
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O kompetencji NIK w zakresie kontroli podmiotów działających z
udziałem środków państwowych – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr
5(41)00, s. 24 (E)
O kontroli sprawowanej nad fundacjami w Polsce i wybranych
krajach europejskich – Jan Lipski, 4(49)02, s. 79 (I)
O możliwości zastosowania w polskim prawie skargi na przewlekłość postępowania sądowego – Paweł Sarnecki, 1(50)03, s. 111 (O)
O uprawnieniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli – Piotr
Krawczyk, 4(49)02, s. 97 (O)
Opinia na temat zakresu uprawnień kontrolnych NIK (w związku z
przypadkiem KGHM Polska Miedź S.A.) – Andrzej Szmyt, 4(49)02, s.
17 (E)
Uprawnienia komisji rewizyjnej rady gminy w zakresie kontroli dokumentów podatkowych – Antonina Teresa Gajewska, nr 1(42)01, s.
114 (O)
W sprawie interpretacji art. 31 ustawy o kontroli skarbowej –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, 3(52)03, s. 62 (E)
W sprawie kompetencji Marszałka Sejmu wobec Najwyższej Izby
Kontroli – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 77 (I)
W sprawie łączenia funkcji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i
Sportu z pełnieniem funkcji prezesa polskiego związku sportowego –
Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s.56 (E)
W sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działania Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 20 (E)
W sprawie odmowy przekazania posłowi protokołów kontroli NIK –
Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 7 (E)
W sprawie rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 14
(E)
W sprawie stanowiska Ministra Skarbu Państwa w sprawie wprowadzenia w błąd Sejmu RP oraz opinii publicznej, w związku z treścią
„Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r.
w części 36 – Skarb Państwa" – Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 23
(E)
W sprawie zwrotu wypłaconych nagród – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s. 110 (O)
Władcze uprawnienia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w
strukturze organów Sejmu – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 7 (E)
Zakres kontroli w trybie art. 6 ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli – Andrzej Szmyt, 1(50)03, s. 7 (E)
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Zakres uprawnień kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (na przykładzie KGHM) – Mirosław Granat, 4(49)02, s. 13 (E)
Krajowy Rejestr Sądowy
W sprawie wpisu kościelnych osób prawnych do Krajowego Rejestru Sądowego – Jan Morwiński, nr 3(44)01, s. 111 (O)
Kultura fizyczna
W sprawie łączenia funkcji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i
Sportu z pełnieniem funkcji prezesa polskiego związku sportowego –
Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s.56 (E)
W sprawie przyznawania nagród przez ministrów – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 119 (I)
Kultura i sztuka
W sprawie przyznawania nagród przez ministrów – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 119 (I)
Zwrot kosztów podróży (krajowych i zagranicznych) zawodników
klubów sportowych oraz członków stowarzyszeń sportowych – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, 1(50)03, s. 117 (O)
Lasy
O możliwości zakładania i prowadzenia szkół leśnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Piotr Radziewicz,
3(52)03, s. 54 (E)
W sprawie zasad obowiązujących przy sprzedaży mieszkań będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych – Beata Witkowska,
nr 3(44)01, s. 103 (O)
Lekarze
Łączenie mandatu radnego z prowadzeniem prywatnej praktyki
lekarskiej – Antonina Teresa Gajewska 129 (O)
Ławnicy
O zgodności art. 158 § 1 pkt 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 4(53)03,
s. 7 (E)
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Łączenie funkcji
„Czy kierownik urzędu centralnego lub poseł może być prezesem
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą?”Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s. 50 (E)
Łączenie mandatu radnego z pełnieniem funkcji burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy – Piotr Radziewicz, 2(51)03, s. 132 (O)
Łączenie mandatu radnego z prowadzeniem prywatnej praktyki
lekarskiej – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 129 (O)
Niepołączalność funkcji posła z funkcją radnego lub stanowiskiem
członka zarządu (organu wykonawczego samorządu terytorialnego) –
Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 58 (E)
O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 76 (E)
O możliwości łączenia mandatu posła z pełnieniem stanowiska
prezesa wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej – Irena Galińska-Rączy,1(46)02, s. 106 (O)
O możliwości łączenia mandatu posła z wykonywaniem w ramach
kontraktu menedżerskiego funkcji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – Irena Galińska-Rączy,1(46)02, s. 67 (E)
O niektórych aspektach łączenia mandatu posła z funkcją w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Irena GalińskaRączy, nr 3(44)01, s. 40 (E)
O zgodności z art. 103 Konstytucji przepisów, które nie przewidują
możliwości powrotu do służby żołnierzy zawodowych po zakończeniu
sprawowania mandatu posła – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 11 (E)
W sprawach związanych ze stosowaniem art. 103 Konstytucji, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, ustaw samorządowych oraz
ordynacji wyborczej do rad samorządowych – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 45 (E)
W sprawie członkostwa posłów w Radzie Telekomunikacji URT –
Beata Szepietowska, nr 1(42)01, s. 111 (O)
W sprawie interpretacji art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 30 (E)
W sprawie łączenia funkcji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i
Sportu z pełnieniem funkcji prezesa polskiego związku sportowego –
Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s.56 (E)
W sprawie łączenia funkcji posła i arbitra Urzędu Zamówień Publicznych – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 106 (O)
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W sprawie łączenia mandatu posła i pełnienia funkcji w regionalnej izbie rolniczej – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 115 (O)
W sprawie łączenia mandatu posła z wykonywaniem funkcji
członka Kolegium przy Urzędzie Zamówień Publicznych – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 112 (O)
W sprawie łączenia mandatu posła ze stanowiskiem dyrektora
zoz-u – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 64 (E)
W sprawie możliwości łączenia mandatu posła z funkcją członka
w Radzie Rolników KRUS – Beata Witkowska, 2(47)02, s. 112 (O)
W sprawie pełnienia przez posła funkcji prezesa zarządu fundacji
w sytuacji gdyby fundacja uzyskała dotację komunalną – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 102 (O)
W sprawie zakazu łączenia mandatu poselskiego ze sprawowaniem funkcji prezydenta miasta – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 51 (E)
W sprawie zakazu zawierania, wykonywania oraz ujawniania tzw.
umów cywilnoprawnych przez niektóre osoby – Piotr Krawczyk,
2(51)03, s. 50 (E)
Zestawienie argumentacji i wniosków zawartych w opiniach na
temat niepołączalności mandatu posła i senatora z mandatem radnego oraz członkostwem w zarządzie (gminy, powiatu i województwa) na
tle dwóch ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz ustawy zmieniającej ustawy o radach samorządowych – Wojciech OdrowążSypniewski, nr 4(45)01, s. 88 (E)
Media
Finansowanie mediów publicznych w Europie ze środków pochodzących z abonamentu – Jan Lipski, 3(48)02, s. 71 (I)
O aspektach prawnych transmisji posiedzeń Sejmu RP – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 3(48)02, s. 104 (O)
Mieszkania
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości – Zofia
Monkiewicz,1(46)02, s. 111 (E)
- książeczki mieszkaniowe
W sprawie waloryzacji wkładu mieszkaniowego wpłaconego na
rachunek mieszkaniowej książeczki oszczędnościowej w 1979 r. –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 5(41)00, s.82 (I)
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- najem
O likwidacji zadłużeń czynszowych w mieszkaniach komunalnych
– Antonina Teresa Gajewska, 2(47)02, s. 122 (O)
- premia gwarancyjna
W sprawie skutków prawnych likwidacji książeczki mieszkaniowej
bez pobrania premii gwarancyjnej – Beata Szepietowska, nr 3(44)01,
s. 99 (O)
- zakładowe
Interpretacja art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach
zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa – Joanna Konecka-Dobrowolska, nr
3(44)01, s. 102 (O)
W sprawie naruszenia zasad konstytucyjnych wobec najemców
byłych mieszkań zakładowych i zasadności roszczeń najemców wobec tych mieszkań – Mirosław Granat, nr 1(42)01, s. 65 (E)
W sprawie zasad obowiązujących przy sprzedaży mieszkań będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych – Beata Witkowska,
nr 3(44)01, s. 103 (O)
Międzynarodowe prawo
Instytucja świadka koronnego – Jan Morwiński, 2(51)03, s. 104 (I)
Kontrola sprawowana nad fundacjami w Polsce i wybranych krajach europejskich – Jan Lipski, 1(50)03, s. 67 (I)
O hipotetycznej możliwości przekazania na podstawie art. 90 ust.
1 Konstytucji przez państwo polskie części swojej suwerenności politycznej na rzecz wspólnot europejskich/Unii Europejskiej – Zdzisław
Galicki, 2(51)03, s. 9 (E)
O kontroli sprawowanej nad fundacjami w Polsce i wybranych
krajach europejskich – Jan Lipski, 4(49)02, s. 79 (I)
O prawnych i międzynarodowych aspektach statusu niektórych
nieruchomości stanowiących mienie „poniemieckie” – Jan Morwiński,
nr 3(44)01, s. 52 (E)
W sprawie preambuły do traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej – Zdzisław Galicki, 3(52)03, s. 7 (E)
Wstępne uwagi dotyczące umowy między Republiką Czeską a
Stolicą Apostolską o uregulowaniu wzajemnych stosunków – Beata
Witkowska, 2(51)03, s. 66 (E)

Indeks rzeczowy

63

Zakres znaczeniowy pojęcia „przestępczość zorganizowana” –
Jan Morwiński, 3(52)03, s. 74 (I)
Mniejszości narodowe
Obowiązujące przepisy prawne odnoszące się do osób uznanych
za represjonowane oraz sprawa więźniów Centralnego Obozu Pracy
w Jaworznie w latach 1947 – 1949 – Beata Witkowska, 2(51)03, s. 95
(I)
Nagrody
W sprawie przyznawania nagród przez ministrów – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 119 (I)
- jubileuszowa
Interpretacja postanowień uchwały Nr 26 Prezydium Sejmu w
sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania uposażenia poselskiego oraz odprawy parlamentarnej – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03,
s. 70 (E)
Najem lokali
W sprawie naruszenia zasad konstytucyjnych wobec najemców
byłych mieszkań zakładowych i zasadności roszczeń najemców wobec tych mieszkań – Mirosław Granat, nr 1(42)01, s. 65 (E)
Najwyższa Izba Kontroli
O kompetencji NIK w zakresie kontroli podmiotów działających z
udziałem środków państwowych – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr
5(41)00, s. 24 (E)
O uprawnieniach kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli – Piotr
Krawczyk, 4(49)02, s. 97 (O)
Opinia na temat zakresu uprawnień kontrolnych NIK (w związku z
przypadkiem KGHM Polska Miedź SA – Andrzej Szmyt), 4(49)02, s.
17 (E)
W sprawie kompetencji Marszałka Sejmu wobec Najwyższej Izby
Kontroli – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 77 (I)
W sprawie odmowy przekazania posłowi protokołów kontroli NIK –
Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 7 (E)
W sprawie rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 14
(E)
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W sprawie składu osobowego i liczebnego Kolegium Najwyższej
Izby Kontroli – Beata Szepietowska, nr 5(41)00, s.20 (E)
W sprawie stanowiska Ministra Skarbu Państwa w sprawie wprowadzenia w błąd Sejmu RP oraz opinii publicznej, w związku z treścią
„Informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r.
w części 36 – Skarb Państwa" – Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 37
(E)
Władcze uprawnienia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w
strukturze organów Sejmu – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 7 (E)
Zakres uprawnień kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (na przykładzie KGHM) – Mirosław Granat, 4(49)02, s. 13 (E)
Narodowy Bank Polski
W sprawie praktycznych aspektów związanych z wymogiem apolityczności Prezesa NBP wynikającym z art. 227 ust. 4 Konstytucji –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 5(41)00, s.93 (O)
Narodowy Fundusz Inwestycyjny
O kompetencji NIK w zakresie kontroli podmiotów działających z
udziałem środków państwowych – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr
5(41)00, s. 24 (E)
Nauczyciela Karta
Środki zaskarżenia orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli – Jan Lipsk, 2(51)03, s. 115 (I)
W sprawie przyznawania nagród przez ministrów – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 119 (I)
Nieruchomości
Informacja prawna dotycząca rekompensat za mienie zabużańskie – Jan Morwiński, 4(53)03, s. 77 (I)
System opodatkowania nieruchomości w Polsce – Jan Lipski,
1(50)03, s. 75 (I)
W sprawie rządowego projektu ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami państwa polskiego (Druk Sejmowy nr 1778) –
Zdzisław Galicki, 4(53)03, s. 24 (E)

Indeks rzeczowy

65

Obrona narodowa
O zgodności z art. 103 Konstytucji przepisów, które nie przewidują
możliwości powrotu do służby żołnierzy zawodowych po zakończeniu
sprawowania mandatu posła – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 11 (E)
Ochrona danych osobowych
Czy ujawnienie w powszechnie publikowanym wydawnictwie
imion, nazwisk, miejsc zamieszkania oraz kwot wpłat osób fizycznych
na rzecz komitetu wyborczego narusza konstytucyjne przepisy odnoszące się do wolności i praw – Paweł Sarnecki, nr 1(42)01, s. 32 (E)
Stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w
odniesieniu do wystąpień posłów – Joanna M. Karolczak, 4(53)03, s.
46 (E)
W sprawie możliwości ujawnienia przez Kancelarię Sejmu – na
wniosek adwokata – adresu zamieszkania posła – Irena GalińskaRączy, 4(53)03, s. 104 (O)
W sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych
gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 136 (O)
Ochrona przyrody
- park krajobrazowy
O możliwości zabudowy działek rekreacyjnych zlokalizowanych
na terenie parku krajobrazowego – Jan Morwiński, nr 3(44)01, s. 81 (I)
Ochrona środowiska
W sprawie zasad odpowiedzialności gmin za wypadki pieszych na
drogach miejskich – Zofia Monkiewicz, 1(50)03, s. 82 (I)
Ochrona zdrowia
W sprawie interpretacji art. 4a ust. 1 ustawy o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń (...) –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 1(42)01, s. 120 (O)
W sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników
służby zdrowia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę a następnie pracujących na podstawie kontraktu – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 5(41)00, s.85 (I)
Odszkodowania
O możliwości żądania odszkodowania za skutki działania prawa,
które Trybunał Konstytucyjny uznał później za niezgodne z Konstytucją – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 34 (E)
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Zakres świadczeń przysługujących posłom w świetle ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych – Irena Galińska-Rączy, 1(50)03, s. 46 (E)
Ordynacja wyborcza
Informacja związana z problemami wynikającymi z brzmienia art.
96 ust. 2 Konstytucji – Janusz Mordwiłko, nr 3(44)01, s. 75 (I)
O biernym prawie wyborczym radnego – Janusz Mordwiłko,
4(49)02, s. 59 (E)
Stosowanie ordynacji wyborczej do parlamentu do zasad i trybu
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego – Janusz Mordwiłko,
3(48)02, s. 102 (O)
W sprawie dopuszczalności prawnej skrócenia obecnej kadencji
organów samorządu terytorialnego w celu przywrócenia wiosennego
terminu ich wyborów – Beata Szepietowska, nr 5(41)00, s. 37 (E)
W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP – Mirosław Granat, nr
5(41)00, s.91 (O)
W sprawie interpretacji art. 47 Ordynacji wyborczej do Sejmu na
tle aktualnego podziału terytorialnego państwa – Janusz Mordwiłko, nr
1(42)01, s. 16 (E)
W sprawie nazwy komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego – Beata
Szepietowska, 3(48)02, s. 83 (I)
Organizacje pozarządowe
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową – Małgorzata BajorStachańczyk, 4(53)03, s. 114 (O)
W sprawie dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych – Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s.
88 (I)
W sprawie zasad podpisywania umów o dofinansowanie w roku
2004 zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 82 (I)
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Oświadczenia majątkowe
Niepołączalność funkcji posła z funkcją radnego lub stanowiskiem
członka zarządu (organu wykonawczego samorządu terytorialnego) –
Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 58 (E)
O możliwości łączenia mandatu posła z pełnieniem stanowiska
prezesa wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej – Irena Galińska-Rączy,1(46)02, s. 106 (O)
O możliwości łączenia mandatu posła z wykonywaniem w ramach
kontraktu menedżerskiego funkcji dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – Irena Galińska-Rączy,1(46)02, s. 67 (E)
O obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby
wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej z upoważnienia starosty – Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s. 108 (O)
Podanie przez posła nieprawdy w oświadczeniu majątkowym –
Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 95 (E)
W sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych
gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 136 (O)
Oświata
O finansowaniu placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s.60 (E)
O możliwości zakładania i prowadzenia szkół leśnych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Piotr Radziewicz,
3(52)03, s. 54 (E)
Państwowa Inspekcja Pracy
W sprawie sytuacji członków Rady Ochrony Pracy reprezentujących w Radzie Sejm i Senat w chwili zakończenia kadencji Sejmu i
Senatu – Joanna Konecka-Dobrowolska,1(46)02, s. 101 (O)
Partie polityczne
Problem stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do wydatków partii politycznych, dokonywanych ze środków
pochodzących z budżetu państwa – Mirosław Granat, Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 1(50)03, s. 105 (O)
W sprawie utworzenia wspólnych biur poselsko-senatorskich –
Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 111 (O)
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Pomoc społeczna
O interpretacji § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie rodzin zastępczych – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 5(41)00,
s. 106 (O)
Podatki
O zależności wysokości subwencji dla gmin od dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości – Antonina Teresa Gajewska, nr 3(44)01,
s. 106 (O)
O zgodności z Konstytucją ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia w kontekście zakazu dokonywania
zmian podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, 2(51)03, s. 19 (E)
Uprawnienia komisji rewizyjnej rady gminy w zakresie kontroli dokumentów podatkowych – Antonina Teresa Gajewska, nr 1(42)01, s.
114 (O)
W sprawie interpretacji przepisów o opłacie targowej – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 64 (E)
W sprawie opodatkowania stypendiów przekazywanych z różnych
źródeł dla dzieci i kształcącej się młodzieży – Wanda WojnowskaCiodyk, nr 1(42)01, s. 97 (I)
W sprawie zgodności z Konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej odnoszących się do odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(51)03, s. 27
(E)
- dochodowy od osób fizycznych
W sprawie diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(51)03, s. 112 (I)
Zwrot kosztów podróży (krajowych i zagranicznych) zawodników
klubów sportowych oraz członków stowarzyszeń sportowych – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, 1(50)03, s. 117 (O)
- podatek leśny
System opodatkowania nieruchomości w Polsce – Jan Lipsk,
1(50)03, s. 75 (I)
- podatek od nieruchomości
System opodatkowania nieruchomości w Polsce – Jan Lipski,
1(50)03, s. 75 (I)
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- podatek rolny
System opodatkowania nieruchomości w Polsce – Jan Lipski,
1(50)03, s. 75 (I)
W sprawie interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku rolnym – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 119 (O)
W sprawie konstytucyjności art. 13 pkt 2 ustawy o podatku rolnym
– Mirosław Granat, 3(48)02, s. 97 (O)
W sprawie konstytucyjności art. 3 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym – Beata Szepietowska,
2(51)03, s. 13 (E)
- lokalne
Podatek od nieruchomości za budynki postawione bez wymaganych zezwoleń – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s. 69 (I)
- od towarów i usług
W sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług
czynności związanych z konserwacją budynku kościoła będącego
zabytkiem – Leonard Etel, nr 3(44)01, s. 113 (O)
Podróż służbowa
W sprawie diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(51)03, s. 112 (I)
Poseł i senator
„Czy kierownik urzędu centralnego lub poseł może być prezesem
organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą?”Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s. 50 (E)
Formalno-prawne aspekty dostępu posła do informacji i dokumentów, będących w posiadaniu Kancelarii Sejmu – Piotr Radziewicz,
2(47)02, s. 119 (O)
Informacja na temat świadczeń dla byłych posłów w państwach
UE oraz w Polsce przed 1989 r. – Danuta Łukasz, 4(53)03, s. 85 (I)
Interpretacja art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i
senatora – Beata Szepietowska, 3(48)02, s. 116 (O)
Interpretacja art. 8 ust. 9 Regulaminu Sejmu – Irena GalińskaRączy, 3(48)02, s. 123 (O)
Interpretacja postanowień uchwały Nr 26 Prezydium Sejmu w
sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania uposażenia poselskiego oraz odprawy parlamentarnej – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03,
s. 70 (E)
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Kontrola na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie będącym własnością osób posiadających immunitet parlamentarny – Janusz Mordwiłko, 1(50)03, s. 100
(O)
Możliwość odbycia nieodpłatnej praktyki studenckiej w biurze poselskim – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 114 (O)
O dochodzeniu roszczeń pracowniczych wobec posła jako pracodawcy – Irena Galińska-Rączy, 3(48)02, s. 121 (O)
O konstytucyjnej dopuszczalności stosowania kar dyscyplinarnych
wobec posłów – Janusz Mordwiłko, 1(50)03, s. 38 (E)
O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 76 (E)
O możliwości nabycia przez małżonka posła nieruchomości rolnej
od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03, s. 99 (O)
O możliwości pobierania przez posła pełnego uposażenia poselskiego w przypadku uzyskiwania przychodów z innych źródeł – Joanna Konecka-Dobrowolska, nr 3(44)01, s. 45 (E)
O możliwości zaliczania okresu sprawowania mandatu poselskiego jako okresu pracy wykonywanej w szczególnym charakterze,
uprawniającego do nabycia wcześniejszej emerytury – Irena GalińskaRączy, 1(50)03, s. 103 (O)
O możliwym zakresie stosowania art. 105 ust. 4 Konstytucji –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 40 (E)
O niektórych aspektach instytucji immunitetu parlamentarnego –
Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 76 (O)
O niektórych aspektach łączenia mandatu posła z funkcją w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Irena GalińskaRączy, nr 3(44)01, s. 40 (E)
O prawie do nagrody jubileuszowej, w sytuacji kiedy okres uprawniający do nagrody upływa w trakcie sprawowania mandatu poselskiego – Irena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 53 (E)
O problemach związanych z delegacjami ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora do regulowania niektórych spraw – Marek
Zubik , nr 1(42)01, s. 7 (E)
O uprawnieniach poselskich wynikających z art. 19 i 20 ustawy o
wykonywaniu mandatu posła i senatora – Irena Galińska-Rączy,
2(47)02, s. 118 (O)
O zakresie obowiązywania art. 36 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora w kontekście art. 35 projektu
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ustawy o posłach i senatorach (Druk Sejmowy nr 2872) – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 33 (E)
O zakresie obowiązywania art. 36 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora w kontekście art. 35 projektu
ustawy o posłach i senatorach (Druk Sejmowy nr 2872) – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 33 (E)
O zakresie wyrażanej przez posła zgody na pociągnięcie go do
odpowiedzialności sądowej – Janusz Mordwiłko, 2(47)02, s. 12 (E)
Podanie przez posła nieprawdy w oświadczeniu majątkowym –
Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 95 (O)
Poselskie prawo do uzyskiwania informacji – Irena GalińskaRączy, 3(52)03, s. 107 (O)
Postępowanie w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia
przez posła praw osób trzecich – Janusz Mordwiłko, 3(52)03, s. 102
(O)
Stawiennictwo posła w sądzie w charakterze świadka – Janusz
Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 109 (O)
Stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w
odniesieniu do wystąpień posłów – Joanna M. Karolczak, 4(53)03, s.
46 (E)
Tryb postępowania Sejmu na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 7 (E)
W sprawach uprawnień i świadczeń przysługujących posłom po
zakończeniu kadencji – Irena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 58 (E)
W sprawach związanych ze stosowaniem art. 103 Konstytucji, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, ustaw samorządowych oraz
ordynacji wyborczej do rad samorządowych – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 45 (E)
W sprawie "Skargi" Społecznego Instytutu Ekologicznego na
działalność posłów – Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 44 (E)
W sprawie członkostwa posłów w Radzie Telekomunikacji URT –
Beata Szepietowska, nr 1(42)01, s. 111 (O)
W sprawie dopuszczalności odwołania przez posła złożonego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 131 (O)
W sprawie dostarczania posłom tekstów uchwalanych ustaw –
Janusz Mordwiłko, 3(48)02, s. 109 (O)
W sprawie formy przekazywania posłom materiałów (w tym druków sejmowych) – Beata Szepietowska, 3(48)02, s. 111 (O)
W sprawie interpretacji art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 105 (O)
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W sprawie interpretacji art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 30 (E)
W sprawie konstytucyjności poprawki do projektu ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, stwarzającej możliwość żądania
przez Sejm (Senat) odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
wobec posła (senatora) orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu –
Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 19 (E)
W sprawie łączenia funkcji posła i arbitra Urzędu Zamówień Publicznych – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 106 (O)
W sprawie łączenia mandatu posła i pełnienia funkcji w regionalnej izbie rolniczej – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 115 (O)
W sprawie łączenia mandatu posła z wykonywaniem funkcji
członka Kolegium przy Urzędzie Zamówień Publicznych – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 109 (O)
W sprawie łączenia mandatu posła ze stanowiskiem dyrektora
zoz-u – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 64 (E)
W sprawie możliwości łączenia mandatu posła z funkcją członka
w Radzie Rolników KRUS – Beata Witkowska, 2(47)02, s. 112 (O)
W sprawie możliwości ujawnienia przez Kancelarię Sejmu – na
wniosek adwokata – adresu zamieszkania posła – Irena GalińskaRączy, 4(53)03, s. 104 (O)
W sprawie niektórych aspektów prawnych wynikających ze stosowania art. 105 ust. 5 Konstytucji, traktującego o nietykalności poselskiej – Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 70 (E)
W sprawie obowiązku publikowania w prasie lokalnej informacji o
dyżurach poselskich – Joanna M. Karolczak, nr 3(44)01, s. 97 (O)
W sprawie obowiązujących przepisów z zakresu powszechnego
prawa w odniesieniu do biur poselskich – Irena Galińska-Rączy,
4(53)03, s. 101 (O)
W sprawie odmowy Marszałka Sejmu dotyczącej wydania posłowi
paszportu dyplomatycznego – Joanna M. Karolczak, 4(49)02, s. 100
(O)
W sprawie odmowy przekazania posłowi protokołów kontroli NIK –
Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 7 (E)
W sprawie pełnienia przez posła funkcji prezesa zarządu fundacji
w sytuacji gdyby fundacja uzyskała dotację komunalną – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 102 (O)
W sprawie ponownego zastosowania art. 25 ust. 2 Regulaminu
Sejmu wobec posła uprzednio ukaranego na podstawie tego przepisu
– Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 105 (O)

Indeks rzeczowy

73

W sprawie prawa posła do wglądu do akt głównych skierowanych
przez prokuratora do Marszałka – Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 59
(E)
W sprawie realizacji art. 20 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora – Joanna M. Karolczak, 3(48)02, s. 99 (O)
W sprawie ubezpieczenia społecznego posła ubezpieczonego
przed uzyskaniem mandatu w KRUS – Wanda WojnowskaCiodyk,1(46)02, s. 81 (I)
W sprawie udostępnienia zainteresowanemu posłowi protokołu z
zamkniętego posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 3(52)03, s. 99 (O)
W sprawie uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy,
2(47)02, s. 44 (E)
W sprawie uprawnień posłanki związanych z przejściem na
wcześniejszą emeryturę – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 3(48)02, s. 69
(I)
W sprawie utworzenia wspólnych biur poselsko-senatorskich –
Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 111 (O)
W sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika – parlamentarzystę – Irena Galińska-Rączy, 4(49)02, s. 110 (O)
W sprawie zakazu łączenia mandatu poselskiego ze sprawowaniem funkcji prezydenta miasta – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 51 (E)
W sprawie zapytania Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie do
Marszałka Sejmu, dotyczącego „zakresu sprawowania mandatu”
przez wskazanego imiennie posła – Janusz Mordwiłko, 4(49)02, s. 29
(E)
W sprawie zarzutu niewyczerpania przez Marszałka Sejmu regulaminowego trybu zmierzającego do wykluczenia posła z posiedzenia
Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 4(49)02, s. 102 (O)
W sprawie zgłaszania uwag i wniosków przez posła w czasie
trwania sesji rady gminy – Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.96 (O)
Wykładnia art. 25 Regulaminu Sejmu, stanowiącego o stosowaniu
sankcji za wykluczenie posła z posiedzenia Sejmu – Janusz Mordwiłko, 4(49)02, s. 48 (E)
Wykładnia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i
senatora – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 108 (O)
Zakres dostępu do informacji organów samorządu terytorialnego
przysługujących posłom – Irena Galińska-Rączy, 2(47)02, s. 33 (E)
Zakres informacji podlegających ujawnieniu w punkcie IX oświadczenia o stanie majątkowym posła – Irena Galińska-Rączy, 2(47)02, s.
73 (I)
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Zakres informacji ujawnianych w oświadczeniu majątkowym pod
rygorem odpowiedzialności karnej – Jan Morwiński, 3(48)02, s. 114
(O)
Zakres świadczeń przysługujących posłom w świetle ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych – Irena Galińska-Rączy, 1(50)03, s. 46 (E)
Zestawienie argumentacji i wniosków zawartych w opiniach na
temat niepołączalności mandatu posła i senatora z mandatem radnego oraz członkostwem w zarządzie (gminy, powiatu i województwa) na
tle dwóch ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz ustawy zmieniającej ustawy o radach samorządowych – Wojciech OdrowążSypniewski, nr 4(45)01, s. 88 (E)
Znaczenie prawne terminu, o którym mowa w art. 35 ust. 3 pkt 2
ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 3(48)02, s. 118 (O)
- immunitet
O niektórych aspektach instytucji immunitetu parlamentarnego –
Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 76 (E)
O respektowaniu immunitetu parlamentarnego przez organy stosujące przymus w kontekście działań związanych z posłem – Janusz
Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 46 (E)
W sprawie możliwości rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgodny
na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej podczas jego nieobecności – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 98 (O)
W sprawie zakresu zmian legislacyjnych odnoszących się do obligatoryjnego stawiennictwa przed Komisją Regulaminową i Spraw
Poselskich wnioskodawców o uchylenie immunitetu parlamentarnego
posłów – Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 53 (E)
Zakres immunitetu poselskiego oraz "zarzekanie się immunitetu"
przez posła – Janusz Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 42 (E)
- incompatibilitas
W sprawie wygaśnięcie mandatu posła powołanego lub wybranego w czasie kadencji na stanowisko lub funkcję (art. 177 ust. 4 ustawy
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP) – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 1(50)03, s. 51 (E)
- oświadczenia majątkowe
Sprawa aktualizacji danych zawartych w Rejestrze Korzyści – Irena Galińska-Rączy, 1(50)03, s. 96 (O)

Indeks rzeczowy

75

Wstępna ocena konstytucyjności składania oświadczeń o stanie
majątkowym oraz rejestru korzyści przez posłów i senatorów w świetle
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dnia 20 listopada 2002 r. –
Mirosław Granat, 1(50)03, s. 33 (E)
- uposażenie poselskie
i senatora – Mirosław Granat, 1(50)03, s. 94 (O)
Rola Komisji Etyki Poselskiej w zakresie żądania zwrotu nienależnego uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy, nr 4(45)01, s.
83 (E)
Sprawa równości traktowania posłów zawodowych i niezawodowych w świetle wskazanych przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Sejmu – Beata Szepietowska,
1(50)03, s. 19 (E)
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Beata Szepietowska, 1(50)03, s. 89 (O)
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Janusz Mordwiłko, 1(50)03, s. 91 (O)
W sprawie rozumienia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 1(50)03, s. 90
(O)
Postępowanie cywilne
W sprawie możliwości ujawnienia przez Kancelarię Sejmu – na
wniosek adwokata – adresu zamieszkania posła – Irena GalińskaRączy, 4(53)03, s. 104 (O)
Postępowanie egzekucyjne
Ochrona prawna przed eksmisją – Jan Morwiński, nr 4(45)01, s.
108 (E)
Pożytek publiczny
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową – Małgorzata BajorStachańczyk, 4(53)03, s. 114 (O)
W sprawie stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Małgorzata Bajor-Stachańczyk,
4(53)03, s. 41 (E)
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Pracy prawo
Interpretacja postanowień uchwały Nr 26 Prezydium Sejmu w
sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania uposażenia poselskiego oraz odprawy parlamentarnej – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03,
s. 70 (E)
O dochodzeniu roszczeń pracowniczych wobec posła jako pracodawcy – Irena Galińska-Rączy, 3(48)02, s. 121 (O)
O możliwości rozwiązania z radnym stosunku pracy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s. 84 (I)
O prawie do nagrody jubileuszowej, w sytuacji kiedy okres uprawniający do nagrody upływa w trakcie sprawowania mandatu poselskiego – Irena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 53 (E)
O problemach interpretacyjnych art. 25 i 251 Kodeksu pracy (według pytań szczegółowych dotyczących zawierania umów na czas
określony) – Irena Galińska-Rączy, nr 5(41)00, s.66 (E)
O zasadach równości praw i niedyskryminacji w prawie pracy –
Beata Witkowska, 2(51)03, s. 101 (I)
W sprawach uprawnień i świadczeń przysługujących posłom po
zakończeniu kadencji – Irena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 58 (E)
W sprawie diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju –
Wanda Wojnowska-Ciodyk112 (I)
W sprawie obowiązujących przepisów z zakresu powszechnego
prawa w odniesieniu do biur poselskich – Irena Galińska-Rączy,
4(53)03, s. 101 (O)
W sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników
służby zdrowia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę a następnie pracujących na podstawie kontraktu – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 5(41)00, s.85 (I)
W sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika – parlamentarzystę – Irena Galińska-Rączy, 4(49)02, s. 110 (O)
W sprawie zakazu zawierania, wykonywania oraz ujawniania tzw.
umów cywilnoprawnych przez niektóre osoby – Piotr Krawczyk,
2(51)03, s. 50 (E)
- grupa zawodowa
Interpretacja pojęcia „grupa zawodowa” użytego w ustawie o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 57 (E)
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- odprawa
W sprawie świadczeń finansowych dla zwalnianych kolejarzy –
Joanna M. Karolczak, nr 3(44)01, s. 86 (I)
- szkolenie
W sprawie świadczeń finansowych dla zwalnianych kolejarzy –
Joanna M. Karolczak, nr 3(44)01, s. 86 (I)
- wynagrodzenia
W sprawie skutków prawnych nowelizacji art. 30 ust. 1 pkt 5
ustawy Karta Nauczyciela – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr
3(44)01, s. 25 (E)
- zwolnienia grupowe
Interpretacja pojęcia „grupa zawodowa” użytego w ustawie o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 57 (E)
Prasowe prawo
W sprawie obowiązku publikowania w prasie lokalnej informacji o
dyżurach poselskich – Joanna M. Karolczak, nr 3(44)01, s. 97 (O)
Premier
W sprawie powierzenia Prezesowi Rady Ministrów kierownictwa
działem administracji rządowej w świetle art. 149 ust. 1 i 2 Konstytucji
– Janusz Mordwiłko, nr 5(41)00, s. 7 (E)
Prezydent
Czy ujawnienie w powszechnie publikowanym wydawnictwie
imion, nazwisk, miejsc zamieszkania oraz kwot wpłat osób fizycznych
na rzecz komitetu wyborczego narusza konstytucyjne przepisy odnoszące się do wolności i praw – Paweł Sarnecki, nr 1(42)01, s. 32 (E)
Dyskontynuacja prac parlamentarnych a tzw. weto ustawodawcze
Prezydenta – Paweł Sarnecki, nr 4(45)01, s. 60 (O)
Niektóre aspekty funkcjonowania Zgromadzenia Narodowego –
Marek Zubik, nr 5(41)00, s. 14 (E)
O niektórych aspektach związanych z art. 122 Konstytucji – Marek Zubik, nr 3(44)01, s. 7 (E)
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O niektórych aspektach związanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Narodowego – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 11 (E)
W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Mirosław Granat,1(46)02, s. 95 (O)
W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Marek Zubik,1(46)02, s. 96 (O)
W sprawie możliwości wezwania przez sejmową komisję śledczą
– Prezydenta RP – Janusz Mordwiłko, 3(52)03, s. 36 (E)
W sprawie preambuły do traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej – Zdzisław Galicki , 3(52)03, s. 7 (E)
Weto Prezydenta wobec ustawy a zasada dyskontynuacji prac
Sejmu – Mirosław Granat, nr 4(45)01, s. 55 (O)
Proces legislacyjny
O dalszym postępowaniu z poselskim projektem ustawy uznanym
w trybie art. 31 ust. 6 Regulaminu Sejmu przez Komisję Ustawodawczą za niedopuszczalny – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,1(46)02, s.
27 (E)
Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ... (Druk Sejmowy nr 1463) w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K. 33/02 – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,
3(52)03, s. 18 (E)
Status prawny komitetu inicjatywy ustawodawczej, po złożeniu
sprawozdania finansowego w świetle ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 31
(E)
W sprawie konstytucyjności projektowanej zmiany art. 71 § 2 Kodeksu karnego – Witold Pawełko, 3(52)03, s. 89 (O)
W sprawie możliwości zastosowania podpisu elektronicznego w
procesie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli –
Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 104 (O)
W sprawie usytuowania Rady Ochrony Pracy przy Głównym Inspektorze Pracy – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 44 (E)
Zakres kontroli w trybie art. 6 ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli – Andrzej Szmyt, 1(50)03, s. 7 (E)
- tryb pilny
W sprawie postępowania z projektem ustawy uznanym przez rząd
za pilny – Janusz Mordwiłko, nr 3(44)01, s. 19 (E)
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Prywatyzacja
Interpretacja art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach
zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa – Joanna Konecka-Dobrowolska, nr
3(44)01, s. 102 (O)
W sprawie wzięcia w leasing jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – Zofia Monkiewicz, 4(49)02, s. 117 (O)
Przedsiębiorca
Łączenie mandatu radnego z prowadzeniem prywatnej praktyki
lekarskiej – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 129 (O)
Przedsiębiorstwo
W sprawie sposobów rozumienia pojęcia „przedsiębiorstwo” –
Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.79 (I)
Przedsiębiorstwa państwowe
Interpretacja art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach
zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa – Joanna Konecka-Dobrowolska, nr
3(44)01, s. 102 (O)
W sprawie świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętego programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 1(42)01, s. 122 (O)
Przetarg
O możliwości nabycia przez małżonka posła nieruchomości rolnej
od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03, s. 99 (O)
Rada Ministrów
O możliwości uchwalenia ustawy budżetowej w trybie ustawodawczym określonym w art. 123 Konstytucji – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 50 (E)
O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami
do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 38 (E)
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Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 9
(E)
Tryb prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2002 w
związku z końcem prac Sejmu III kadencji – Marek Zubik, nr 4(45)01,
s. 33 (E)
Rada Ochrony Pracy
W sprawie sytuacji członków Rady Ochrony Pracy reprezentujących w Radzie Sejm i Senat w chwili zakończenia kadencji Sejmu i
Senatu – Joanna Konecka-Dobrowolska,1(46)02, s. 101 (O)
Radiofonia i telewizja
W sprawie sporu dotyczącego powołania członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do art. 189 Konstytucji – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 15 (E)
Radny
Łączenie mandatu radnego z pełnieniem funkcji burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy – Piotr Radziewicz, 2(51)03, s. 132 (O)
Łączenie mandatu radnego z prowadzeniem prywatnej praktyki
lekarskiej – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 129 (O)
Niepołączalność funkcji posła z funkcją radnego lub stanowiskiem
członka zarządu (organu wykonawczego samorządu terytorialnego) –
Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 58 (E)
O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 76 (E)
O możliwości rozwiązania z radnym stosunku pracy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s.
84 (I)
W sprawie biernego prawa wyborczego i konsekwencjach jego
utraty w odniesieniu do radnego – Janusz Mordwiłkom, 2(51)03, s. 72
(E)
W sprawie biernego prawa wyborczego osoby zameldowanej na
pobyt tymczasowy – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s. 113
(O)
W sprawie zwrotu wypłaconych nagród – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s. 110 (O)
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Referendum
O możliwościach inicjowania referendum przez grupę obywateli –
Janusz Mordwiłko, 4(49)02, s. 52 (E)
O warunkach przeprowadzenia referendum „europejskiego” – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 53 (E)
Stosowanie ordynacji wyborczej do parlamentu do zasad i trybu
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego – Janusz Mordwiłko,
3(48)02, s. 102 (O)
W sprawie poselskich wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie niezgodności ustawy o referendum ogólnokrajowym z
Konstytucją – Andrzej Szmyt, 3(52)03, s. 11 (E)
Regionalna Izba Obrachunkowa
W sprawie zwrotu wypłaconych nagród – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s. 110 (O)
Repatrianci
Zakres stosowania ustawy o repatriacji – Jan Morwiński, 4(49)02,
s. 108 (O)
Represjonowani
Obowiązujące przepisy prawne odnoszące się do osób uznanych
za represjonowane oraz sprawa więźniów Centralnego Obozu Pracy
w Jaworznie w latach 1947 – 1949 – Beata Witkowska, 2(51)03, s. 95
(I)
Reprywatyzacja
O prawnych i międzynarodowych aspektach statusu niektórych
nieruchomości stanowiących mienie „poniemieckie” – Jan Morwiński,
nr 3(44)01, s. 52 (E)
Republika Czeska
Wstępne uwagi dotyczące umowy między Republiką Czeską a
Stolicą Apostolską o uregulowaniu wzajemnych stosunków – Beata
Witkowska, 2(51)03, s. 66 (E)
Restrukturyzacja
W sprawie świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętego programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 1(42)01, s. 122 (O)
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Rodzina
O interpretacji § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie rodzin zastępczych – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 5(41)00,
s. 106 (O)
Rolnictwo
Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ... (Druk Sejmowy nr 1463) w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K. 33/02 – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,
3(52)03, s. 18 (E)
W sprawie art. 15 i art. 17 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
– Piotr Radziewicz, 3(52)03, s. 22 (E)
- rynki rolne
W sprawie pozycji ustrojowej agencji państwowych oraz prawnego pojęcia "organu administracji publicznej" – Piotr Radziewicz, nr
1(42)01, s. 21 (E)
Rolnicy
W sprawie niezaliczania przez KRUS okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej przy ustalaniu wysokości części składkowej
emerytury rolniczej – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 68 (E)
W sprawie rent strukturalnych – Jan Lipski, 2(51)03, s. 135 (O)
W sprawie treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – Wanda WojnowskaCiodyk,1(46)02, s. 113 (O)
W sprawie ubezpieczenia społecznego posła ubezpieczonego
przed uzyskaniem mandatu w KRUS – Wanda WojnowskaCiodyk,1(46)02, s. 81 (I)
W sprawie warunków częściowego zawieszania rolniczych świadczeń rentowych – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(51)03, s. 117 (I)
Rozporządzenie
Konsekwencje prawne niewydania rozporządzenia przez ministra
– Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 110 (O)
Rzecznik Praw Dziecka
O możliwości ponownego kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, wobec negatywnego zakończenia poprzedniej pro-
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cedury powołania tej osoby przez parlament – Janusz Mordwiłko, nr
1(42)01, s. 38 (E)
Samorząd terytorialny
Interpretacja terminu „powierzchnia sprzedażowa” użytego w
ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – Jan Lipski, nr 3(44)01,
s. 60 (E)
Łączenie mandatu radnego z pełnieniem funkcji burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy – Piotr Radziewicz, 2(51)03, s. 132 (O)
Niepołączalność funkcji posła z funkcją radnego lub stanowiskiem
członka zarządu (organu wykonawczego samorządu terytorialnego) –
Janusz Mordwiłko,1(46)02, s. 58 (E)
O biernym prawie wyborczym radnego – Janusz Mordwiłko,
4(49)02, s. 59 (E)
O konieczności dokonania zmian w statutach związków międzygminnych – Antonina Teresa Gajewska, 1(50)03, s. 113 (O)
O możliwości łączenia mandatu parlamentarzysty lub radnego
jednostki samorządu terytorialnego z zasiadaniem w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 76 (E)
O możliwości rozwiązania z radnym stosunku pracy lub wypowiedzenia warunków pracy i płacy – Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s. 84 (I)
O niektórych konsekwencjach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk,
nr 3(44)01, s. 83 (I)
O obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby
wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej z upoważnienia starosty – Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s. 108 (O)
O zależności wysokości subwencji dla gmin od dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości – Antonina Teresa Gajewska, nr 3(44)01,
s. 106 (O)
Uprawnienia komisji rewizyjnej rady gminy w zakresie kontroli dokumentów podatkowych – Antonina Teresa Gajewska, nr 1(42)01, s.
114 (O)
W sprawach związanych ze stosowaniem art. 103 Konstytucji, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, ustaw samorządowych oraz
ordynacji wyborczej do rad samorządowych – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 45 (E)
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W sprawie dopuszczalności prawnej skrócenia obecnej kadencji
organów samorządu terytorialnego w celu przywrócenia wiosennego
terminu ich wyborów – Beata Szepietowska, nr 5(41)00, s. 37 (E)
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 129 (O)
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt,1(46)02, s. 35 (E)
W sprawie dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych – Antonina Teresa Gajewska,1(46)02, s.
88 (I)
W sprawie dysponowania majątkiem fundacji ustanowionej przez
zarząd miasta – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 4(45)01, s. 133 (O)
W sprawie mocy wiążącej przepisów ustawy określających przeznaczenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz ich zgodności z
Konstytucją – Witold Pawełko, 2(51)03, s. 123 (O)
W sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działania Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 20 (E)
W sprawie możliwości utworzenia gmin o „ograniczonym zakresie
działania” – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 39 (E)
W sprawie nazwy komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego – Beata
Szepietowska, 3(48)02, s. 83 (I)
W sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w
spółkę prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.98 (O)
W sprawie wygaśnięcie mandatu posła powołanego lub wybranego w czasie kadencji na stanowisko lub funkcję (art. 177 ust. 4 ustawy
ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP) – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 1(50)03, s. 51 (E)
W sprawie zakazu łączenia mandatu poselskiego ze sprawowaniem funkcji prezydenta miasta – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 51 (E)
W sprawie zasad podpisywania umów o dofinansowanie w roku
2004 zadań zlecanych organizacjom pozarządowym przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 82 (I)
W sprawie zgodności z Konstytucją ewentualnego połączenia
funkcji przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego z funkcją przewodniczącego organu wykonawczego w jednostkach samorządu terytorialnego – Witold Pawełko, nr 5(41)00, s. 47 (E)
Wykładnia pojęcia „bezwzględna większość głosów” – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, 4(49)02, s. 111 (O)

Indeks rzeczowy

85

- gmina
Charakter prawny zarządzenia wójta wprowadzającego regulamin
organizacyjny gminy – Piotr Radziewicz, 3(52)03, s. 50 (E)
Czy gmina zlecając własnemu zakładowi komunalnemu zadanie z
zakresu gospodarki komunalnej stosuje reżim ustawy o zamówieniach
publicznych? – Joanna M. Karolczak, 4(53)03, s. 112 (O)
Interpretacja terminu „powierzchnia sprzedażowa” użytego w
ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – Jan Lipski, nr 3(44)01,
s. 60 (E)
Łączenie mandatu radnego z prowadzeniem prywatnej praktyki
lekarskiej – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 129 (O)
O finansowaniu placówek wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s.60 (E)
O likwidacji zadłużeń czynszowych w mieszkaniach komunalnych
– Antonina Teresa Gajewska, 2(47)02, s. 122 (O)
O niektórych konsekwencjach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk,
nr 3(44)01, s. 83 (I)
O przekazaniu gminom spółek ściekowych lub wodnych będących
własnością mieszkańców – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s.
113 (O)
O uprawnieniach rad sołeckich – Antonina Teresa Gajewska,
2(47)02, s. 125 (O)
O uzupełnianiu składu zarządu gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s. 108 (O)
O wykonywaniu przez radnego gminy prac na podstawie umowy
cywilnoprawnej – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 104 (E)
O zależności wysokości subwencji dla gmin od dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości – Antonina Teresa Gajewska, nr 3(44)01,
s. 106 (O)
Prawne możliwości finansowania ze środków budżetowych gminy
lub powiatu biletów wstępu na imprezy sportowe – Piotr Radziewicz,
3(48)02, s. 52 (E)
Problemy prawne związane z obsługą finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – Antonina Teresa Gajewska, 3(48)02, s. 47 (E)
Uprawnienia wójta, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji –
Antonina Teresa Gajewska, 2(47)02, s. 127 (O)
W sprawie biernego prawa wyborczego osoby zameldowanej na
pobyt tymczasowy – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s. 113
(O)
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W sprawie dysponowania majątkiem fundacji ustanowionej przez
zarząd miasta – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 4(45)01, s. 133 (O)
W sprawie interpretacji przepisów o opłacie targowej – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 64 (E)
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – Piotr Radziewicz, 1(50)03, s. 115 (O)
W sprawie możliwości tworzenia spółek prawa handlowego przez
gminę z innymi spółkami prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr
5(41)00, s.77 (I)
W sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych
gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 136 (O)
W sprawie wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń wypłacanych członkom zarządu spółki w świetle przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 5(41)00, s.102 (O)
W sprawie zgłaszania uwag i wniosków przez posła w czasie
trwania sesji rady gminy – Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.96 (O)
W sprawie zwrotu wypłaconych nagród – Antonina Teresa Gajewska, nr 5(41)00, s. 110 (O)
Zakres dostępu do informacji organów samorządu terytorialnego
przysługujących posłom – Irena Galińska-Rączy, 2(47)02, s. 33 (E)
Zestawienie argumentacji i wniosków zawartych w opiniach na
temat niepołączalności mandatu posła i senatora z mandatem radnego oraz członkostwem w zarządzie (gminy, powiatu i województwa) na
tle dwóch ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz ustawy zmieniającej ustawy o radach samorządowych – Wojciech OdrowążSypniewski, nr 4(45)01, s. 88 (E)
Zwrot dopłaty z tytułu stosowania ulg w przewozach transportem
miejskim – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 127 (O)
- ordynacja wyborcza
W sprawie biernego prawa wyborczego i konsekwencjach jego
utraty w odniesieniu do radnego – Janusz Mordwiłko, 2(51)03, s. 72
(E)
- powiat
Prawne możliwości finansowania ze środków budżetowych gminy
lub powiatu biletów wstępu na imprezy sportowe – Piotr Radziewicz,
3(48)02, s. 52 (E)
Przekazanie uprawnień organu założycielskiego zoz-u dla nowoutworzonego powiatu – Piotr Radziewicz, 3(48)02, s. 43 (E)
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- radny
O wykonywaniu przez radnego gminy prac na podstawie umowy
cywilnoprawnej – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 104 (E)
W sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych
gminy – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 136 (O)
Zestawienie argumentacji i wniosków zawartych w opiniach na
temat niepołączalności mandatu posła i senatora z mandatem radnego oraz członkostwem w zarządzie (gminy, powiatu i województwa) na
tle dwóch ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz ustawy zmieniającej ustawy o radach samorządowych – Wojciech OdrowążSypniewski, nr 4(45)01, s. 88 (E)
- straż miejska
O możliwości zakwalifikowania strażnika gminy do kategorii funkcjonariuszy publicznych, w rozumieniu kodeksu karnego – Piotr Radziewicz, 2(51)03, s. 78 (E)
- województwo
W sprawie rozliczania dotacji celowej przekazanej stowarzyszeniu
przez samorząd województwa – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 3(52)03,
s. 118 (O)
Samorząd zawodowy
Uprawnienia samorządów zawodowych w świetle art. 17 Konstytucji – Andrzej Szmyt, 4(49)02, s. 63 (E)
W sprawie łączenia mandatu posła i pełnienia funkcji w regionalnej izbie rolniczej – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 115 (O)
W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania
publicznego” (art. 17 ust.1 Konstytucji) – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00,
s. 28 (E)
Sądy powszechne
O możliwości zastosowania w polskim prawie skargi na przewlekłość postępowania sądowego – Paweł Sarnecki, 1(50)03, s. 111 (O)
- postępowanie karne
Rola oskarżyciela publicznego w demokratycznym społeczeństwie
– Jan Morwiński, 1(50)03, s. 59 (I)
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Sejm
"Czy zasada dyskontynuacji obejmuje poselski wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie zgodności ustawy z Konstytucją?"
– Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 1(42)01, s.105 (O)
O aspektach prawnych transmisji posiedzeń Sejmu RP- Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, 3(48)02, s. 104 (O)
O możliwości ponownego kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, wobec negatywnego zakończenia poprzedniej procedury powołania tej osoby przez parlament – Janusz Mordwiłko, nr
1(42)01, s. 38 (E)
Sprostowanie błędu w druku sejmowym – Wojciech OdrowążSypniewski, 3(48)02, s. 28 (E)
W sprawie interpretacji art. 47 Ordynacji wyborczej do Sejmu na
tle aktualnego podziału terytorialnego państwa – Janusz Mordwiłko, nr
1(42)01, s. 16 (E)
W sprawie kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego – Beata
Szepietowska, nr 1(42)01, s. 69 (E)
W sprawie możliwości prawnych zaskarżenia uchwały Sejmu RP
do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Piotr Radziewicz, 3(48)02,
s. 22 (E)
W sprawie możliwości rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgodny
na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej podczas jego nieobecności – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 98 (O)
W sprawie możliwości uchylenia przez Sejm uchwały wykładniczej
Prezydium Sejmu – Janusz Mordwiłko, 3(48)02, s. 17 (E)
W sprawie składu Konwentu Seniorów w Sejmie – Beata Szepietowska, 3(48)02, s. 7 (E)
W sprawie sporu dotyczącego powołania członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do art. 189 Konstytucji – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 15 (E)
W sprawie usytuowania Rady Ochrony Pracy przy Głównym Inspektorze Pracy – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 44 (E)
- kadencja
Tryb prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2002 w
związku z końcem kadencji Sejmu III kadencji – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 33 (E)
W sprawie sytuacji członków Rady Ochrony Pracy reprezentujących w Radzie Sejm i Senat w chwili zakończenia kadencji Sejmu i
Senatu – Joanna Konecka-Dobrowolska,1(46)02, s. 101 (O)
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- Kancelaria Sejmu
Dostęp audytora wewnętrznego do informacji zawartych w aktach
osobowych pracowników – Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 55 (E)
Formalno-prawne aspekty dostępu posła do informacji i dokumentów, będących w posiadaniu Kancelarii Sejmu – Piotr Radziewicz,
2(47)02, s. 119 (O)
Funkcjonowanie instytucji listów i skarg kierowanych do Kancelarii
Sejmu – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 71 (I)
O unormowaniach dotyczących ochrony budynków i terenów sejmowych – Andrzej Szmyt, 3(52)03, s. 58 (E)
W sprawie utworzenia wspólnych biur poselsko-senatorskich –
Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 111 (O)
W sprawie zakazu zawierania, wykonywania oraz ujawniania tzw.
umów cywilnoprawnych przez niektóre osoby – Piotr Krawczyk,
2(51)03, s. 50 (E)
- komisja sejmowa
"Czy w stosunku do przyjętych przez komisje opinii posłowie mogą zgłaszać wnioski mniejszości lub zdanie odrębne ?" – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, nr 1(42)01, s. 106 (O)
Dopuszczalność stosowania art. 109 Regulaminu Sejmu w trakcie
posiedzeń komisji sejmowych – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,
2(47)02, s. 102 (O)
Funkcjonowanie instytucji listów i skarg kierowanych do Kancelarii
Sejmu – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 71 (I)
O dalszym postępowaniu z poselskim projektem ustawy uznanym
w trybie art. 31 ust. 6 Regulaminu Sejmu przez Komisję Ustawodawczą za niedopuszczalny – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,1(46)02, s.
27 (E)
O prawie Marszałka Sejmu do przełożenia na termin późniejszy
pracy komisji sejmowej nad projektem ustawy – Janusz Mordwiłko,
1(50)03, s. 25 (E)
O publicznym ujawnianiu dokumentów z klauzulą poufności będących w posiadaniu sejmowej Komisji Śledczej – Janusz Mordwiłko,
3(52)03, s. 95 (O)
O sposobie wyznaczenia przez komisję sprawozdawcy projektu
ustawy (komisja nie dokonała wyboru sprawozdawcy) – Janusz
Mordwiłko, 4(53)03, s. 65 (E)
O zakresie działania Komisji do Spraw Służb Specjalnych – Beata
Szepietowska, 2(51)03, s. 124 (O)
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Sprawa kworum na posiedzeniu komisji sejmowej – Janusz
Mordwiłko, 1(50)03, s. 42 (E)
Stosowanie art. 173 ust. 4 Regulaminu Sejmu wobec sprawozdań
komisji o projektach ustaw dostosowujących polskie ustawodawstwo
do prawa Unii Europejskiej oraz pilnych – Janusz Mordwiłko, 3(52)03,
s. 93 (O)
W sprawie finansowania niektórych czynności przeprowadzanych
na rzecz sejmowej komisji śledczej – Andrzej Szmyt, 3(52)03, s. 98
(O)
W sprawie interpretacji i stosowania art. 2 ust. 2 ustawy o sejmowej komisji śledczej w aktualnym składzie politycznym Sejmu – Janusz Mordwiłko, 3(48)02, s. 12 (E)
W sprawie konstytucyjnej i ustawowej dopuszczalności rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych – Paweł
Sarnecki, 3(52)03, s. 91 (O)
W sprawie możliwości rozszerzenia zakresu działania Komisji do
Spraw Kontroli Państwowej – Paweł Sarnecki,1(46)02, s. 20 (E)
W sprawie możliwości wezwania przez sejmową komisję śledczą
– Prezydenta RP – Janusz Mordwiłko, 3(52)03, s. 36 (E)
W sprawie rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania Komisji do Spraw Kontroli Państwowej – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 14
(E)
W sprawie trybu działania prezydium Komisji do Spraw Służb
Specjalnych – Beata Szepietowska, 2(47)02, s. 59 (E)
W sprawie udostępnienia zainteresowanemu posłowi protokołu z
zamkniętego posiedzenia Komisji Etyki Poselskiej – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 3(52)03, s. 99 (O)
W sprawie zagadnienia „zdań odrębnych” uregulowanych w Regulaminie Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 99 (O)
W sprawie zakresu zmian legislacyjnych odnoszących się do obligatoryjnego stawiennictwa przed Komisją Regulaminową i Spraw
Poselskich wnioskodawców o uchylenie immunitetu parlamentarnego
posłów – Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 53 (E)
Władcze uprawnienia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w
strukturze organów Sejmu – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 7 (E)
Wykładnia art. 4a ust. 1 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski,1(46)02, s. 99 (O)
Zakres immunitetu poselskiego oraz "zarzekanie się immunitetu"
przez posła – Janusz Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 42 (E)
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- Marszałek Sejmu
Niektóre aspekty funkcjonowania Zgromadzenia Narodowego –
Marek Zubik, nr 5(41)00, s. 14 (E)
O niektórych aspektach związanych z art. 122 Konstytucji – Marek Zubik, nr 3(44)01, s. 7 (E)
O niektórych aspektach związanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Narodowego – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 11 (E)
O prawie Marszałka Sejmu do przełożenia na termin późniejszy
pracy komisji sejmowej nad projektem ustawy – Janusz Mordwiłko,
1(50)03, s. 25 (E)
O respektowaniu immunitetu parlamentarnego przez organy stosujące przymus w kontekście działań związanych z posłem – Janusz
Mordwiłko, nr 1(42)01, s. 46 (E)
Prawne problemy związane z możliwością odwołania Marszałka
Sejmu – Paweł Sarnecki, 3(48)02, s. 40 (E)
Sposób określania dnia wygaśnięcia mandatu posła w postanowieniu Marszałka Sejmu – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 95 (O)
W sprawach prawnych związanych z możliwością odwołania Marszałka Sejmu – Janusz Mordwiłko, 3(48)02, s. 34 (E)
W sprawie „Skargi" Społecznego Instytutu Ekologicznego na
działalność posłów – Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 44 (E)
W sprawie kompetencji kierowniczych organów Sejmu w zakresie
tworzenia dziennego porządku posiedzenia – Janusz Mordwiłko,
1(50)03, s. 15 (E)
W sprawie kompetencji Marszałka Sejmu wobec Najwyższej Izby
Kontroli – Beata Szepietowska,1(46)02, s. 77 (I)
W sprawie odmowy Marszałka Sejmu dotyczącej wydania posłowi
paszportu dyplomatycznego – Joanna M. Karolczak, 4(49)02, s. 100
(O)
W sprawie prawa posła do wglądu do akt głównych skierowanych
przez prokuratora do Marszałka – Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 59
(E)
W sprawie zarzutu niewyczerpania przez Marszałka Sejmu regulaminowego trybu zmierzającego do wykluczenia posła z posiedzenia
Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 4(49)02, s. 102 (O)
Zakres informacji ujawnianych w oświadczeniu majątkowym pod
rygorem odpowiedzialności karnej – Jan Morwiński, 3(48)02, s. 114
(O)
Zakres kontroli w trybie art. 6 ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli – Andrzej Szmyt, 1(50)03, s. 7 (E)
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- Prezydium Sejmu
Interpretacja postanowień uchwały Nr 26 Prezydium Sejmu w
sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania uposażenia poselskiego oraz odprawy parlamentarnej – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03,
s. 70 (E)
O problemach związanych z delegacjami ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora do regulowania niektórych spraw – Marek
Zubik , nr 1(42)01, s. 7 (E)
W sprawie uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy,
2(47)02, s. 44 (E)
Legislacyjny proces
-autopoprawka
O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami
do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 38 (E)
- dyskontynuacja prac
Dyskontynuacja prac parlamentarnych a tzw. weto ustawodawcze
Prezydenta – Paweł Sarnecki, nr 4(45)01, s. 60 (E)
Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku do projektu ustawy budżetowej- Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 9
(E)
Projekt ustawy budżetowej a zasada dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 30 (E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustaw budżetowej (opinia uzupełniająca) – Cezary Kosikowski, nr 4(45)01, s. 25
(E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Zofia Szpringer, nr 4(45)01, s. 19 (E)
Stosowanie zasady dyskontynuacji wobec projektu ustawy budżetowej – Cezary Kosikowski, nr 4(45)01, s. 21 (E)
Tryb prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2002 w
związku z końcem kadencji Sejmu III kadencji – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 33 (E)
Weto Prezydenta wobec ustawy a zasada dyskontynuacji prac
Sejmu – Mirosław Granat, nr 4(45)01, s. 55 (E)
Wykładnia art. 4 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej obywateli – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 4(45)01, s.
127 (E)
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- tryb pilny
O możliwości uchwalenia ustawy budżetowej w trybie ustawodawczym określonym w art. 123 Konstytucji – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 50 (E)
W sprawie dopuszczalności nowelizacji ustawy budżetowej w trybie pilnym – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 46 (E)
- tryb ustawodawczy
O trybie postępowania z ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. o
obywatelstwie polskim – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 4(45)01, s.
69 (E)
W sprawie sposobu postępowania z ustawą o obywatelstwie –
Paweł Sarnecki, nr 4(45)01, s. 64 (E)
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 98 (O)
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Paweł Sarnecki, 2(47)02, s. 95 (O)
- Rejestr Korzyści
O niektórych aspektach łączenia mandatu posła z funkcją w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Irena GalińskaRączy, nr 3(44)01, s. 40 (E)
Wykładnia art. 35 ust. 8 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i
senatora – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 108 (O)
- Regulamin Sejmu
"Czy w stosunku do przyjętych przez komisje opinii posłowie mogą zgłaszać wnioski mniejszości lub zdanie odrębne ?" – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, nr 1(42)01, s. 106 (O)
Dyskontynuacja prac parlamentarnych a tzw. weto ustawodawcze
Prezydenta – Paweł Sarnecki, nr 4(45)01, s. 60 (E)
Możliwość użycia przez Marszałka Sejmu Straży Marszałkowskiej
w celu wykonania decyzji o wykluczeniu posła z posiedzenia – Janusz
Mordwiłko, 2(47)02, s. 20 (E)
Niektóre aspekty funkcjonowania Zgromadzenia Narodowego –
Marek Zubik, nr 5(41)00, s. 14 (E)
O dalszym postępowaniu z poselskim projektem ustawy uznanym
w trybie art. 31 ust. 6 Regulaminu Sejmu przez Komisję Ustawodawczą za niedopuszczalny – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,1(46)02, s.
27 (E)
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O konstytucyjnej dopuszczalności stosowania kar dyscyplinarnych
wobec posłów – Janusz Mordwiłko, 1(50)03, s. 38 (E)
O niektórych aspektach związanych z art. 122 Konstytucji – Marek Zubik, nr 3(44)01, s. 7 (E)
O niektórych aspektach związanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Narodowego – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 11 (E)
O problemach związanych z delegacjami ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora do regulowania niektórych spraw – Marek
Zubik, nr 1(42)01, s. 7 (E)
O sposobie wyznaczenia przez komisję sprawozdawcy projektu
ustawy (komisja nie dokonała wyboru sprawozdawcy) – Janusz
Mordwiłko, 4(53)03, s. 65 (E)
Podanie przez posła nieprawdy w oświadczeniu majątkowym –
Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 95 (E)
Podstawa prawna karania posłów za czynne zakłócanie realizacji
porządku dziennego posiedzeń Izby – Janusz Mordwiłko, 2(47)02, s.
27 (E)
Problem stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej w
kontekście art. 61 ust. 4 Konstytucji – Mirosław Granat, 4(49)02, s. 97
(O)
Rola Komisji Etyki Poselskiej w zakresie żądania zwrotu nienależnego uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy, nr 4(45)01, s.
83 (E)
Sprawa równości traktowania posłów zawodowych i niezawodowych w świetle wskazanych przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulaminu Sejmu – Beata Szepietowska,
1(50)03, s. 19 (E)
Stosowanie art. 173 ust. 4 Regulaminu Sejmu wobec sprawozdań
komisji o projektach ustaw dostosowujących polskie ustawodawstwo
do prawa Unii Europejskiej oraz pilnych – Janusz Mordwiłko, 3(52)03,
s. 93 (O)
Tryb postępowania Sejmu na tle art. 105 ust. 3 Konstytucji – Wojciech Odrowąż-Sypniewsk, 2(47)02, s. 7 (E)
W sprawie dostarczania posłom tekstów uchwalanych ustaw –
Janusz Mordwiłko, 3(48)02, s. 109 (O)
W sprawie formy przekazywania posłom materiałów (w tym druków sejmowych) – Beata Szepietowska, 3(48)02, s. 111 (O)
W sprawie konstytucyjnej i ustawowej dopuszczalności rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania komisji sejmowych – Paweł
Sarnecki, 3(52)03, s. 91 (O)
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W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Mirosław Granat,1(46)02, s. 95 (O)
W sprawie kontrasygnaty aktu Prezydenta o wyznaczeniu Marszałka Seniora – Marek Zubik, 1(46)02, s. 96 (O)
W sprawie możliwości rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgodny
na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej podczas jego nieobecności – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 98 (O)
W sprawie podstawy prawnej działań Straży Marszałkowskiej w
celu wykonania decyzji Marszałka Sejmu o wykluczeniu posła z posiedzenia – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 16 (E)
W sprawie ponownego zastosowania art. 25 ust. 2 Regulaminu
Sejmu wobec posła uprzednio ukaranego na podstawie tego przepisu
– Beata Szepietowska, 4(49)02, s. 105 (O)
W sprawie postępowania z projektem ustawy uznanym przez rząd
za pilny – Janusz Mordwiłko, nr 3(44)01, s. 19 (E)
W sprawie rozpatrywania niektórych informacji składanych Sejmowi – Andrzej Szmyt, 4(49)02, s. 23 (E)
W sprawie trybu działania prezydium Komisji do Spraw Służb
Specjalnych – Beata Szepietowska, 2(47)02, s. 59 (E)
W sprawie zagadnienia „zdań odrębnych” uregulowanych w Regulaminie Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 2(47)02, s. 99 (O)
W sprawie zakresu zmian legislacyjnych odnoszących się do obligatoryjnego stawiennictwa przed Komisją Regulaminową i Spraw
Poselskich wnioskodawców o uchylenie immunitetu parlamentarnego
posłów – Janusz Mordwiłko, 4(53)03, s. 53 (E)
W sprawie zarzutu niewyczerpania przez Marszałka Sejmu regulaminowego trybu zmierzającego do wykluczenia posła z posiedzenia
Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 4(49)02, s. 102 (O)
Wykładnia art. 25 Regulaminu Sejmu, stanowiącego o stosowaniu
sankcji za wykluczenie posła z posiedzenia Sejmu – Janusz Mordwiłko, 4(49)02, s. 48 (E)
Wykładnia art. 4 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej obywateli – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 4(45)01, s.
127 (O)
Wykładnia art. 4a ust. 1 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski,1(46)02, s. 99 (O)
Wykładnia art. 71a i art. 73 Regulaminu Sejmu – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 3(48)02, s. 107 (O)

96

Indeks rzeczowy

Senat
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 98 (O)
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Paweł Sarnecki, 2(47)02, s. 95 (O)
O możliwości ponownego kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, wobec negatywnego zakończenia poprzedniej procedury powołania tej osoby przez parlament – Janusz Mordwiłko, nr
1(42)01, s. 38 (E)
- Marszałek Senatu
Niektóre aspekty funkcjonowania Zgromadzenia Narodowego –
Marek Zubik, nr 5(41)00, s. 14 (E)
O niektórych aspektach związanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Narodowego – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 11 (E)
Skarb Państwa
O możliwości nabycia przez małżonka posła nieruchomości rolnej
od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze przetargu – Irena Galińska-Rączy, 4(53)03, s. 99 (O)
W sprawie rządowego projektu ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami państwa polskiego (Druk Sejmowy nr 1778) –
Zdzisław Galicki, 4(53)03, s. 24 (E)
W sprawie sporu dotyczącego powołania członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do art. 189 Konstytucji – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 15 (E)
W sprawie zasad obowiązujących przy sprzedaży mieszkań będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych – Beata Witkowska,
nr 3(44)01, s. 103 (O)
Skarbowe prawo
W sprawie interpretacji art. 31 ustawy o kontroli skarbowej –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, 3(52)03, s. 62 (E)
Skargi i wnioski
Sposób określania dnia wygaśnięcia mandatu posła w postanowieniu Marszałka Sejmu – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 95 (O)
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Służba cywilna
Sprawa interpretacji art. 137 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej –
Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 62 (E)
Służba publiczna
O zgodności art. 158 § 1 pkt 5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 4(53)03,
s. 7 (E)
Służbowa podróż
Zwrot kosztów podróży (krajowych i zagranicznych) zawodników
klubów sportowych oraz członków stowarzyszeń sportowych – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, 1(50)03, s. 117 (O)
Służby specjalne
O zakresie działania Komisji do Spraw Służb Specjalnych – Beata
Szepietowska, 2(51)03, s. 124 (O)
Spółdzielczość
W sprawie statutów banków zrzeszających banki spółdzielcze –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 59 (E)
Spółdzielnie mieszkaniowe
W sprawie tworzenia funduszu remontowego w spółdzielniach
mieszkaniowych – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(51)03, s. 137 (O)
Spółki
Dzierżawa nieruchomości przez cudzoziemców – Jan Lipski,
2(47)02, s. 85 (I)
O niektórych aspektach łączenia mandatu posła z funkcją w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Irena GalińskaRączy, nr 3(44)01, s. 40 (E)
O przekazaniu gminom spółek ściekowych lub wodnych będących
własnością mieszkańców – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s.
113 (O)
O uprawnieniach poselskich wynikających z art. 19 i 20 ustawy o
wykonywaniu mandatu posła i senatora – Irena Galińska-Rączy,
2(47)02, s. 118 (O)
W sprawie wzięcia w leasing jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – Zofia Monkiewicz, 4(49)02, s. 117 (O)
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W sprawie interpretacji art. 34 ustawy o wykonywaniu mandatu
posła i senatora – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 30 (E)
W sprawie możliwości tworzenia spółek prawa handlowego przez
gminę z innymi spółkami prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr
5(41)00, s.77 (I)
W sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w
spółkę prawa handlowego – Piotr Radziewicz, nr 5(41)00, s.98 (O)
W sprawie relacji ustaw Kodeks spółek handlowych i tzw. ustawy
kominowej – Jan Morwiński, nr 1(42)01, s. 118 (O)
W sprawie wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń wypłacanych członkom zarządu spółki w świetle przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 5(41)00, s.102 (O)
Statut
W sprawie statutów banków zrzeszających banki spółdzielcze –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 59 (E)
Stolica Apostolska
Wstępne uwagi dotyczące umowy między Republiką Czeską a
Stolicą Apostolską o uregulowaniu wzajemnych stosunków – Beata
Witkowska, 2(51)03, s. 66 (E)
Stowarzyszenia
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową – Małgorzata BajorStachańczyk, 4(53)03, s. 114 (O)
W sprawie rozliczania dotacji celowej przekazanej stowarzyszeniu
przez samorząd województwa – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 3(52)03,
s. 118 (O)
W sprawie stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Małgorzata Bajor-Stachańczyk,
4(53)03, s. 41 (E)
Stypendia
W sprawie opodatkowania stypendiów przekazywanych z różnych
źródeł dla dzieci i kształcącej się młodzieży – Wanda WojnowskaCiodyk, nr 1(42)01, s. 97 (I)

Indeks rzeczowy

99

Szkolnictwo wyższe
Możliwość odbycia nieodpłatnej praktyki studenckiej w biurze poselskim – Irena Galińska-Rączy, 3(52)03, s. 114 (O)
W sprawie przyznawania nagród przez ministrów – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 119 (I)
Świadek koronny
Instytucja świadka koronnego – Jan Morwiński, 2(51)03, s. 104 (I)
Tajemnica państwowa i służbowa
Dostęp audytora wewnętrznego do informacji zawartych w aktach
osobowych pracowników – Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 55 (E)
Uprawnienia komisji rewizyjnej rady gminy w zakresie kontroli dokumentów podatkowych – Antonina Teresa Gajewska, nr 1(42)01, s.
114 (O)
Transport
Zwrot dopłaty z tytułu stosowania ulg w przewozach transportem
miejskim – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 127 (O)
Trybunał Konstytucyjny
"Czy zasada dyskontynuacji obejmuje poselski wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie zgodności ustawy z Konstytucją?"
– Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 1(42)01, s.105 (O)
Czy ujawnienie w powszechnie publikowanym wydawnictwie
imion, nazwisk, miejsc zamieszkania oraz kwot wpłat osób fizycznych
na rzecz komitetu wyborczego narusza konstytucyjne przepisy odnoszące się do wolności i praw – Paweł Sarnecki, nr 1(42)01, s. 32 (E)
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 98 (O)
Dopuszczalny zakres poprawek uchwalanych przez Senat – Paweł Sarnecki, 2(47)02, s. 95 (O)
O możliwości żądania odszkodowania za skutki działania prawa,
które Trybunał Konstytucyjny uznał później za niezgodne z Konstytucją – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 34 (E)
O niektórych aspektach prawnych związanych z autopoprawkami
do projektu ustawy budżetowej – Marek Zubik, nr 4(45)01, s. 38 (E)
O problemach związanych z delegacjami ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora do regulowania niektórych spraw – Marek
Zubik , nr 1(42)01, s. 7 (E)
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O skutkach prawnych wiążących się z wystąpieniem uprawnionego podmiotu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie
konstytucyjności ustawy w trybie kontroli następczej – Marek Zubik, nr
4(45)01, s. 125 (O)
O trybie postępowania z ustawą z dnia 29 czerwca 2000 r. o obywatelstwie polskim – Wojciech Odrowąż-Sypniewski, nr 4(45)01, s. 69
(E)
O zasadzie nie działania prawa wstecz w prawie polskim – Jan
Lipski, 2(47)02, s. 78 (I)
Projekt ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ... (Druk Sejmowy nr 1463) w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. Akt K. 33/02 – Wojciech Odrowąż-Sypniewski,
3(52)03, s. 18 (E)
Skutki orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych w wybranych państwach Unii Europejskiej – Jan Morwiński, 2(51)03, s. 87 (I)
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt, nr 4(45)01, s. 129 (O)
W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym – Joanna Konecka-Dobrowolska,
nr 4(45)01, s. 99 (E)
W sprawie kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego – Beata
Szepietowska, nr 1(42)01, s. 69 (E)
W sprawie nie zaliczania przez KRUS okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej przy ustalaniu wysokości części składkowej
emerytury rolniczej – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 68 (E)
W sprawie poselskich wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o
stwierdzenie niezgodności ustawy o referendum ogólnokrajowym z
Konstytucją – Andrzej Szmyt, 3(52)03, s. 11 (E)
W sprawie rządowego projektu ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami państwa polskiego – Zdzisław Galicki, 4(53)03, s.
24 (E)
W sprawie skutków prawnych likwidacji książeczki mieszkaniowej
bez pobrania premii gwarancyjnej – Beata Szepietowska, nr 3(44)01,
s. 99 (O)
W sprawie sporu dotyczącego powołania członków rad nadzorczych publicznej radiofonii i telewizji w odniesieniu do art. 189 Konstytucji – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 15 (E)
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Wstępna ocena konstytucyjności składania oświadczeń o stanie
majątkowym oraz rejestru korzyści przez posłów i senatorów w świetle
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dnia 20 listopada 2002 r. –
Mirosław Granat, 1(50)03, s. 33 (E)
Ubezpieczenia społeczne
O zakresie obowiązywania art. 36 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora w kontekście art. 35 projektu
ustawy o posłach i senatorach (Druk Sejmowy nr 2872) – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 33 (E)
W sprawie nie zaliczania przez KRUS okresu odbywania zasadniczej służby wojskowej przy ustalaniu wysokości części składkowej
emerytury rolniczej – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 3(44)01, s. 68 (E)
W sprawie treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – Wanda WojnowskaCiodyk,1(46)02, s. 113 (O)
W sprawie ubezpieczenia społecznego posła ubezpieczonego
przed uzyskaniem mandatu w KRUS – Wanda WojnowskaCiodyk,1(46)02, s. 81 (I)
W sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników
służby zdrowia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę a następnie pracujących na podstawie kontraktu – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 5(41)00, s.85 (I)
- wypadki i choroby zawodowe
Zakres świadczeń przysługujących posłom w świetle ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych – Irena Galińska-Rączy, 1(50)03, s. 46 (E)
Ubezpieczenia zdrowotne
O zakresie obowiązywania art. 36 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora w kontekście art. 35 projektu
ustawy o posłach i senatorach (Druk Sejmowy nr 2872) – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 33 (E)
O zgodności z Konstytucją ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia w kontekście zakazu dokonywania
zmian podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, 2(51)03, s. 19 (E)
W sprawie interpretacji art. 58 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Jan Morwiński, nr 1(42)01, s. 128 (O)
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Unia Europejska
Informacja na temat świadczeń dla byłych posłów w państwach
UE oraz w Polsce przed 1989 r. – Danuta Łukasz, 4(53)03, s. 85 (I)
O hipotetycznej możliwości przekazania na podstawie art. 90 ust.
1 Konstytucji przez państwo polskie części swojej suwerenności politycznej na rzecz wspólnot europejskich/Unii Europejskiej – Zdzisław
Galicki, 2(51)03, s. 9 (E)
O warunkach przeprowadzenia referendum „europejskiego” – Andrzej Szmyt, 2(47)02, s. 53 (E)
Skutki orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych w wybranych państwach Unii Europejskiej – Jan Morwiński, 2(51)03, s. 87 (I)
W sprawie preambuły do traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej – Zdzisław Galicki, 3(52)03, s. 7 (E)
UOP
Wykładnia art. 4a ust. 1 ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa –
Wojciech Odrowąż-Sypniewski,1(46)02, s. 99 (O)
Urlop
W sprawie świadczeń finansowych dla zwalnianych kolejarzy –
Joanna M. Karolczak, nr 3(44)01, s. 86 (I)
Urlop wypoczynkowy
Możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu
zwolnienia lekarskiego – Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 133 (O)
Usługi
Zwrot dopłaty z tytułu stosowania ulg w przewozach transportem
miejskim – Antonina Teresa Gajewska, 2(51)03, s. 127 (O)
Ustrój rolny
Konsekwencje prawne niewydania rozporządzenia przez ministra
– Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 110 (O)
Użytkowanie wieczyste
W sprawie rządowego projektu ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami państwa polskiego (Druk Sejmowy nr 1778) –
Zdzisław Galicki, 4(53)03, s. 24 (E)
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Warszawa
Łączenie mandatu radnego z pełnieniem funkcji burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy – Piotr Radziewicz, 2(51)03, s. 132 (O)
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy – Piotr Radziewicz, 1(50)03, s. 115 (O)
W sprawie możliwości utworzenia gmin o „ograniczonym zakresie
działania” – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 39 (E)
W sprawie zakazu łączenia mandatu poselskiego ze sprawowaniem funkcji prezydenta miasta – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 51 (E)
Własność
Konsekwencje prawne niewydania rozporządzenia przez ministra
– Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 110 (O)
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości – Zofia
Monkiewicz,1(46)02, s. 111 (O)
W sprawie interpretacji przepisów ustawy o nabywaniu przez
użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości – Małgorzata Bajor-Stachańczyk, 3(52)03, s. 115 (O)
W sprawie promes wydanych przez Prezydenta Warszawy w latach 1948-1950 – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk, 3(48)02, s. 61
(E)
- przemysłowa
W sprawie prawa używania znaku towarowego – Joanna M. Karolczak, 4(49)02, s. 93 (I)
Wodne prawo
O przekazaniu gminom spółek ściekowych lub wodnych będących
własnością mieszkańców – Antonina Teresa Gajewska, 4(49)02, s.
113 (O)
W sprawie interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku rolnym – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 4(53)03, s. 119 (O)
Wodociągi
W sprawie partycypacji mieszkańców gmin w kosztach budowy
sieci wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej – Wanda WojnowskaCiodyk, 4(53)03, s. 116 (O)
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Wolontariat
Ubieganie się – w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie – o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową – Małgorzata BajorStachańczyk, 4(53)03, s. 114 (O)
W sprawie stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Małgorzata Bajor-Stachańczyk,
4(53)03, s. 41 (E)
Wspólnoty Europejskie
Prawne formy zabezpieczenia wierzyciela przed nieterminowym
płaceniem zobowiązań- Jan Lipski, nr 1(42)01, s. 87 (I)
Wybory
W sprawie dopuszczalności skrócenia kadencji organów samorządu terytorialnego – Andrzej Szmyt,1(46)02, s. 35 (E)
W sprawie kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego – Beata
Szepietowska, nr 1(42)01, s. 69 (E)
- komitet wyborczy
Czy ujawnienie w powszechnie publikowanym wydawnictwie
imion, nazwisk, miejsc zamieszkania oraz kwot wpłat osób fizycznych
na rzecz komitetu wyborczego narusza konstytucyjne przepisy odnoszące się do wolności i praw – Paweł Sarnecki, nr 1(42)01, s. 32 (E)
Wymiar sprawiedliwości
Środki zaskarżenia orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli – Jan Lipski, 2(51)03, s. 115 (I)
Wynagrodzenia
O prawie do nagrody jubileuszowej, w sytuacji kiedy okres uprawniający do nagrody upływa w trakcie sprawowania mandatu poselskiego – Irena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 53 (E)
W sprawie interpretacji art. 4a ust. 1 ustawy o negocjacyjnym
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń (...) –
Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 1(42)01, s. 120 (O)
W sprawach uprawnień i świadczeń przysługujących posłom po
zakończeniu kadencji – Irena Galińska-Rączy, nr 1(42)01, s. 58 (E)
W sprawie interpretacji art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
zmieniającej ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej – Wanda Wojnowska-Ciodyk, 2(47)02, s. 63 (E)
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W sprawie relacji ustaw Kodeks spółek handlowych i tzw. "ustawy
kominowej" – Jan Morwiński, nr 1(42)01, s. 118 (O)
W sprawie uposażenia poselskiego – Irena Galińska-Rączy,
2(47)02, s. 44 (E)
W sprawie wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń wypłacanych członkom zarządu spółki w świetle przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 5(41)00, s.102 (O)
Wyznania
W sprawie wpisu kościelnych osób prawnych do Krajowego Rejestru Sądowego – Jan Morwiński, nr 3(44)01, s. 111 (O)
W sprawie zaliczania do okresu pozwalającego na nabycie
uprawnień emerytalnych, okresu nauczania religii w parafiach katolickich przed 1990 r. – Jan Morwiński, nr 3(44)01, s. 109 (O)
W sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług
czynności związanych z konserwacją budynku kościoła będącego
zabytkiem – Leonard Etel, nr 3(44)01, s. 113 (O)
Wstępne uwagi dotyczące umowy między Republiką Czeską a
Stolicą Apostolską o uregulowaniu wzajemnych stosunków – Beata
Witkowska, 2(51)03, s. 66 (E)
Zabużańskie mienie
Informacja prawna dotycząca rekompensat za mienie zabużańskie – Jan Morwiński, 4(53)03, s. 77 (I)
W sprawie rządowego projektu ustawy o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza
obecnymi granicami państwa polskiego – Zdzisław Galicki, 4(53)03, s.
24 (E)
Zagospodarowanie przestrzenne
Interpretacja terminu „powierzchnia sprzedażowa” użytego w
ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – Jan Lipski, nr 3(44)01,
s. 60 (E)
O możliwości zabudowy działek rekreacyjnych zlokalizowanych
na terenie parku krajobrazowego – Jan Morwiński, nr 3(44)01, s. 81
O niektórych konsekwencjach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk,
nr 3(44)01, s. 83 (I)
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W sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym – Joanna Konecka-Dobrowolska,
nr 4(45)01, s. 99 (E)
Zamówienia publiczne
Czy gmina zlecając własnemu zakładowi komunalnemu zadanie z
zakresu gospodarki komunalnej stosuje reżim ustawy o zamówieniach
publicznych? – Joanna M. Karolczak, 4(53)03, s. 112 (O)
O stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych do prac realizowanych przez bezrobotnych – Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk,
1(50)03, s. 120 (O)
O wykonywaniu przez radnego gminy prac na podstawie umowy
cywilnoprawnej – Antonina Teresa Gajewska, nr 4(45)01, s. 104 (E)
Problem stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do wydatków partii politycznych, dokonywanych ze środków
pochodzących z budżetu państwa – Mirosław Granat, Wojciech Odrowąż-Sypniewski, 1(50)03, s. 105 (O)
W sprawie łączenia funkcji posła i arbitra Urzędu Zamówień Publicznych – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 106 (O)
W sprawie łączenia mandatu posła z wykonywaniem funkcji
członka Kolegium przy Urzędzie Zamówień Publicznych – Piotr Radziewicz, 2(47)02, s. 109 (O)
Zakres dostępu do informacji organów samorządu terytorialnego
przysługujących posłom – Irena Galińska-Rączy, 2(47)02, s. 33 (E)
Zasiłki
W sprawie nie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego – Wanda Wojnowska-Ciodyk, nr 1(42)01, s.
125 (O)
W sprawie świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu pracy objętego programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali – Wanda Wojnowska-Ciodyk,
nr 1(42)01, s. 122 (O)
W sprawie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych
do okresów uprawniających do zasiłku przedemerytalnego – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, 4(49)02, s. 119 (O)
- chorobowy
Możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu
zwolnienia lekarskiego – Irena Galińska-Rączy, 2(51)03, s. 133 (O)
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- rodzinny
Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku utraty pracy – Zofia Monkiewicz, 4(49)02, s. 90 (I)
Zakład opieki zdrowotnej
O zakresie obowiązywania art. 36 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora w kontekście art. 35 projektu
ustawy o posłach i senatorach (Druk Sejmowy nr 2872) – Irena Galińska-Rączy, nr 3(44)01, s. 33 (E)
Zawód zaufania publicznego
W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania
publicznego” (art. 17 ust.1 Konstytucji) – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00,
s. 28 (E)
Zatrudnienie
W sprawie zaliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych
do okresów uprawniających do zasiłku przedemerytalnego – Wanda
Wojnowska-Ciodyk, 4(49)02, s. 119 (O)
Zdrowie
O zgodności z Konstytucją ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia w kontekście zakazu dokonywania
zmian podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego – Wojciech
Odrowąż-Sypniewski, 2(51)03, s. 19 (E)
Zgromadzenie Narodowe
Niektóre aspekty funkcjonowania Zgromadzenia Narodowego –
Marek Zubik, nr 5(41)00, s. 14 (E)
O niektórych aspektach związanych z funkcjonowaniem Zgromadzenia Narodowego – Paweł Sarnecki, nr 5(41)00, s. 11 (E)
Znak towarowy
W sprawie prawa używania znaku towarowego – Joanna M. Karolczak, 4(49)02, s. 93 (I)
ZOZ
O możliwości łączenia mandatu posła z wykonywaniem w ramach
kontraktu menedżerskiego funkcji dyrektora samodzielnego publicz-
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nego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – Irena Galińska-Rączy,1(46)02, s. 67 (E)
Przekazanie uprawnień organu założycielskiego zoz-u dla nowoutworzonego powiatu – Piotr Radziewicz, 3(48)02, s. 43 (E)
W sprawie łączenia mandatu posła ze stanowiskiem dyrektora
zoz-u – Piotr Radziewicz,1(46)02, s. 64 (E)
Żołnierze zawodowi
O zgodności z art. 103 Konstytucji przepisów, które nie przewidują
możliwości powrotu do służby żołnierzy zawodowych po zakończeniu
sprawowania mandatu posła – Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 11 (E)
Źródła prawa
Konsekwencje prawne niewydania rozporządzenia przez ministra
– Piotr Radziewicz, 4(53)03, s. 110 (O)

