
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r. Druk nr 915 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 12 czerwca 2015 r. nad ustawą  

o Trybunale Konstytucyjnym 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 26, 35, 

40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 61, 70, 74, 75, 76, 79, 80 i 81. 

 

 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu: 

- senator Przemysław Błaszczyk, senator Andrzej Matusiewicz oraz senator Bohdan 

Paszkowski wycofali swój wniosek (pkt 48 zestawienia wniosków), 

- senator Stanisław Jurcewicz wycofał swoje poparcie dla wniosku (pkt 23 zestawienia 

wniosków). 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Ustawodawczej 

 (-) Michał Seweryński  (-) Piotr Zientarski 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

 

1)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej „Trybunałem”, jest 

organem władzy sądowniczej powołanym do wykonywania 

kompetencji określonych w Konstytucji.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  skreśla się art. 3; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

3)  w art. 3 skreśla się ust. 6; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4)  skreśla się art. 4; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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5)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o „ustawie” 

rozumie się przez to także rozporządzenia z mocą ustawy, o których 

mowa w art. 234 Konstytucji w zakresie i w granicach określonych w 

art. 228 ust. 3-5 Konstytucji oraz dekrety z mocą ustawy wydane na 

podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie 

Konstytucji.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

6)  w art. 5 w ust. 1 po wyrazie „Sejmowi” dodaje się wyrazy „i Senatowi”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 32 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przygotowanie wniosku dla Sejmu o wygaszenie mandatu 

sędziego Trybunału w przypadkach określonych w art. 36 ust. 2.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawek nr 9, 10, 77 i 

78. 

 

8)  w art. 12  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezesa Trybunału powołuje Prezydent Rzeczypospolitej 

spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie 

Ogólne.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawek nr 10, 11, 77 

i 78. 

 

9)  w art. 12 w ust. 1 skreśla się wyrazy „na czteroletnią kadencję”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 12 w ust. 1 po wyrazach „czteroletnią kadencję” dodaje się 

wyrazy „, nie dłuższą niż kadencja sędziego Trybunału,”; 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawek nr 77 i 78. 

 

11)  w art. 12 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kadencja Prezesa Trybunału trwa 3 lata.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

12)  w art. 12 w ust. 2 skreśla się wyraz „urzędującego”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Trybunał składa się z piętnastu sędziów.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

14)  w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie Sejm na 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 



– 4 – 

dziewięcioletnie kadencje.”; B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 15 i 80 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 16 i 17. 

 

15)  art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Sędzią Trybunału może być wybrana osoba, która 

wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz: 

1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska 

sędziego Sądu Najwyższego; 

2) w dniu wyboru ma ukończone 40 lat i nie ukończyła 67 lat.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 18 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej 

i uzyskała tytuł magistra.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

17)  w art. 18 w ust. 1 w pkt 8 skreśla się wyrazy „albo zajmowała 

stanowiska w instytucjach publicznych związane z tworzeniem lub 

stosowaniem prawa”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP, 

KU 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 18, 21, 25, 26 i 81 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 19, 20, 22, 

23, 24, 27 i 82. 

 

18)  dodaje się art. 18a–18d w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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sędziego Trybunału Marszałek Sejmu, w formie obwieszczenia 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, informuje o możliwości zgłaszania osób, spośród 

których mogą być następnie zgłaszani kandydaci na sędziego 

Trybunału. 

2. W terminie 2 miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia do 

Marszałka Sejmu mogą być zgłaszane osoby spełniające wymagania 

wymienione w art. 18. 

Art. 18b. 1. Prawo zgłaszania osób, o których mowa w art. 18a, 

przysługuje: 

1) grupie co najmniej 15 posłów; 

2) grupie co najmniej 10 senatorów; 

3) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego; 

4) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

5) Krajowej Radzie Sądownictwa; 

6) Krajowej Radzie Prokuratury; 

7) właściwym ogólnokrajowym organom samorządu zawodowego 

adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy; 

8) radom wydziałów prawa uczelni, uprawnionym do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, radzie 

naukowej Instytutu Nauk Prawnych i Komitetowi Nauk Prawnych 

Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Prawniczej Polskiej 

Akademii Umiejętności. 

2. Uprawniony podmiot może zgłosić jedną osobę na jedno 

stanowisko sędziego Trybunału. Do każdego zgłoszenia należy 

dołączyć uzasadnienie oraz zgodę osoby zgłaszanej. 

Art. 18c. 1. Marszałek Sejmu sprawdza, czy zgłoszenie zostało 

dokonane przez uprawniony podmiot oraz czy uzasadnienie odnosi się 

do wymagań, o których mowa w art. 18. 

2. Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia zgłoszenia od 

nieuprawnionego podmiotu, jak również dotyczącego osoby 
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niespełniającej wymagań, o których mowa w art. 18, lub ze względu na 

brak zgody osoby zgłaszanej, o czym powiadamia podmiot dokonujący 

zgłoszenia. 

Art. 18d. 1. Marszałek Sejmu, nie później niż 3 miesiące przed 

upływem kadencji sędziego Trybunału, przekazuje posłom oraz podaje 

do publicznej wiadomości listę osób, spośród których mogą być 

zgłaszani kandydaci na sędziego Trybunału, zwaną dalej „listą”. 

2. Na liście zamieszcza się, w kolejności alfabetycznej, nazwisko i 

imię zgłoszonej osoby wraz z informacją o podmiocie zgłaszającym 

oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 18b ust. 2.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 19, 22, 27 i 82 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 20 i 23. 

 

19)  dodaje się art. 18a–18d w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Nie później niż 6 miesięcy przed upływem kadencji 

sędziego Trybunału Marszałek Sejmu, w formie obwieszczenia 

ogłoszonego w Monitorze Polskim, informuje o możliwości zgłaszania 

osób, spośród których mogą być następnie zgłaszani kandydaci na 

sędziego Trybunału. 

2. W terminie 2 miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia do 

Marszałka Sejmu mogą być zgłaszane osoby spełniające wymagania 

wymienione w art. 18. 

Art. 18b. 1. Prawo zgłaszania osób, o których mowa w art. 18a, 

przysługuje: 

1) grupie co najmniej 15 posłów, 

2) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego; 

3) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

4) Krajowej Radzie Sądownictwa; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 
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5) Krajowej Radzie Prokuratury; 

6) właściwym ogólnokrajowym organom samorządu zawodowego 

adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy; 

7) radom wydziałów prawa uczelni, uprawnionym do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, radzie 

naukowej Instytutu Nauk Prawnych i Komitetowi Nauk Prawnych 

Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Prawniczej Polskiej 

Akademii Umiejętności. 

2. Uprawniony podmiot może zgłosić jedną osobę na jedno 

stanowisko sędziego Trybunału. Do każdego zgłoszenia należy 

dołączyć uzasadnienie oraz zgodę osoby zgłaszanej. 

Art. 18c. 1. Marszałek Sejmu sprawdza, czy zgłoszenie zostało 

dokonane przez uprawniony podmiot oraz czy uzasadnienie zawiera 

dane, o których mowa w art. 18. 

2. Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia zgłoszenia od 

nieuprawnionego podmiotu, jak również dotyczącego osoby 

niespełniającej wymagań, o których mowa w art. 18, lub ze względu na 

brak zgody osoby zgłaszanej, o czym powiadamia podmiot dokonujący 

zgłoszenia. 

Art. 18d. 1. Marszałek Sejmu, nie później niż 3 miesiące przed 

upływem kadencji sędziego Trybunału, przekazuje posłom oraz podaje 

do publicznej wiadomości listę osób, spośród których mogą być 

zgłaszani kandydaci na sędziego Trybunału, zwaną dalej „listą”. 

2. Na liście zamieszcza się, w kolejności alfabetycznej, nazwisko 

i imię zgłoszonej osoby wraz z informacją o podmiocie zgłaszającym 

oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 18b ust. 2.”; 

20)  skreśla się art. 19 i art. 20; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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21)  w art. 19: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Prawo zgłaszania kandydatów na sędziego Trybunału, spośród 

osób umieszczonych na liście, przysługuje Prezydium Sejmu oraz 

grupie co najmniej 50 posłów. 

2. Zgłoszenie kandydata następuje nie później niż 2 miesiące 

przed upływem kadencji sędziego Trybunału.”, 

b) skreśla się ust. 3; 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

22)  w art. 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Prawo zgłaszania kandydatów na sędziego Trybunału, spośród 

osób umieszczonych na liście, przysługuje Prezydium Sejmu oraz 

grupie co najmniej 50 posłów. 

2. Zgłoszenie kandydata następuje nie później niż 2 miesiące 

przed upływem kadencji sędziego Trybunału.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

23)  w art. 19 w ust. 1 wyrazy "oraz grupie co najmniej 50 posłów" 

zastępuje się wyrazami ", grupie co najmniej 50 posłów oraz grupie co 

najmniej 20 senatorów"; 

 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

24)  w art. 19 w ust. 3 po wyrazach „21 dni” dodaje się wyrazy „od dnia 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

25)  art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. Jeżeli głosowanie nie zostało zakończone wyborem 

sędziego Trybunału, stosuje się art. 19 ust. 1, z tym że termin na 

złożenie nowego wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego 

Trybunału, wynosi 14 dni od dnia głosowania.”; 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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26)  dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego 

Trybunału przed upływem kadencji art. 18a–20 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Terminy dokonania odpowiednich czynności zostają przez 

Marszałka Sejmu skrócone w sposób umożliwiający wybór sędziego 

Trybunału w ciągu 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięciu 

mandatu sędziego z tym, że termin, o którym mowa w art. 18a ust. 2, 

nie może być krótszy niż 21 dni.”; 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

27)  dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. 1. W razie wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału 

przed upływem jego kadencji art. 18a–20 stosuje się odpowiednio. 

2. Terminy dokonania odpowiednich czynności zostają skrócone 

w sposób umożliwiający wybór sędziego Trybunału nie później niż po 

upływie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia Marszałka Sejmu przez 

Prezesa Trybunału o wygaśnięciu mandatu sędziego Trybunału z tym, 

że termin dla czynności, o której mowa w art. 18a ust. 2 nie może być 

krótszy niż 21 dni.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

28)  w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Sędzia Trybunału nie może podejmować dodatkowego 

zatrudnienia.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

29)  w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Sędzia Trybunału nie może podejmować innego zajęcia o 

charakterze zarobkowym.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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Uwaga: 

Poprawki nr 30 i 33 należy głosować łącznie. 

 

30)  w art. 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. O zamiarze podjęcia innego zajęcia, o którym mowa w ust. 3, 

a  także o zamiarze jego kontynuowania przez sędziego obejmującego 

stanowisko w Trybunale, sędzia Trybunału zawiadamia Prezesa 

Trybunału. Prezes Trybunału pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli 

uzna, że podjęcie albo kontynuowanie innego zajęcia będzie utrudniało 

pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu sędziego Trybunału 

lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

31)  art. 30 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 30. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej 

instancji przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

32)  art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. 1. W razie śmierci sędziego Trybunału Prezes Trybunału 

przesyła do Marszałka Sejmu RP wniosek o wygaszenie mandatu 

sędziego Trybunału. Uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu sędziego 

Trybunału podejmuje Sejm. 

2. W przypadku: 

1) zrzeczenia się urzędu, 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

3) prawomocnego orzeczenia o złożeniu sędziego Trybunału z 

urzędu 

– Zgromadzenie Ogólne, po przeprowadzeniu stosownego 

postępowania wyjaśniającego, przygotowuje w drodze uchwały 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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wniosek o wygaszenie mandatu sędziego Trybunału  i przesyła go do 

Marszałka Sejmu RP. Uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu 

sędziego Trybunału podejmuje Sejm.”;  

33)  w art. 42: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 23 

ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 24-27 stosuje się odpowiednio.”, 

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Sędzia Trybunału w stanie spoczynku nie może podejmować 

dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze 

pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u 

jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 

pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych 

stanowiskach, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego 

Trybunału.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 34, 45 i 59 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 35 i 61. 

 

34)  art. 44 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 44. 1. Trybunał orzeka w pełnym składzie. 

2. Orzeczenia co do istoty sprawy zapadają jeśli w rozpoznaniu 

sprawy udział wzięło co najmniej 9 sędziów, z których co najmniej 8 

głosowało za orzeczeniem.  

3. Stosunek głosów podaje się do publicznej wiadomości. 

4. W sprawach  o charakterze proceduralnym nie kończących się 

orzeczeniem co do istoty Trybunał orzeka w składzie 3 osobowym. 

5. Rozprawie i posiedzeniu przewodniczy Prezes Trybunału. 

Prezes dla przewodniczenia rozprawie i posiedzeniu może wyznaczyć 

jednego z wiceprezesów Trybunału.  

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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6. Jeżeli istnieją przesłanki wyłączenia Prezesa lub Wiceprezesów 

z udziału w orzekaniu lub inne ważne przyczyny rozprawie i 

posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem sędzia Trybunału.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 35 i 61 należy głosować łącznie. 

 

35)  w art. 44 w ust. 1 w pkt 1 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów 

międzynarodowych przed ich ratyfikacją z Konstytucją,”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

36)  w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sędziego sprawozdawcę wyznacza Prezes Trybunału zgodnie 

z alfabetyczną listą sędziów, uwzględniając przy tym kolejność wpływu 

spraw do Trybunału.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

37)  w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie zagrożenia dochowania terminu przeprowadzenia 

pierwszej narady określonego zgodnie z ust. 3 albo w art. 86 pkt 1, 

Prezes Trybunału może wyznaczyć sędziego sprawozdawcę odstępując 

od kryteriów wymienionych w ust. 1.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

38)  w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin pierwszej narady składu orzekającego wyznacza 

Prezes lub Wiceprezes, który przewodniczy rozprawie  i posiedzeniu.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

39)  w art. 46 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wydał akt normatywny będący przedmiotem wniosku,”, 

b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 
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„1a) był autorem lub współautorem pytania prawnego lub skargi 

konstytucyjnej,”; 

połączonych komisji 

40)  w art. 52 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Przewodniczący składu orzekającego przekazuje informację, 

o której mowa w ust. 1, uczestnikom postępowania.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

41)  w art. 56 skreśla się pkt 5; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

42)  w art. 56 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  Rada Ministrów, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 3 ust. 

4 i 5;”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

43)  w art. 56 w pkt 11 wyraz „dotyczącej” zastępuje się wyrazem 

„, dotyczących”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 44 i 76 należy głosować łącznie. 

 

44)  w art. 56 skreśla się pkt 12; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

45)  w art. 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W postępowaniu przed Trybunałem uczestniczy Prokurator 

Generalny, jeden z zastępców Prokuratora Generalnego lub prokurator 

Prokuratury Generalnej umocowany przez Prokuratora Generalnego.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 
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połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 46 wyklucza głosowanie poprawki nr 47. 

 

46)  w art. 57 skreśla się ust. 6; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

47)  w art. 57 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przedstawicielom podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5, 

może towarzyszyć w czasie rozprawy nie więcej niż dwóch 

pracowników odpowiednio Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.”; 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

48)  Uwaga: 

Poprawka wycofana 

w art. 57 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Przedstawicielom podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 może 

towarzyszyć w czasie rozprawy nie więcej niż dwóch pracowników Kancelarii 

Sejmu RP.”; 

Poprawka senatorów: 
P. Błaszczyka, 
A. Matusiewicza, 
B. Paszkowskiego 

49)  art. 59 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 59. Akta sprawy toczącej się przed Trybunałem są jawne. 

Przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie i otrzymywanie odpisów, 

kopii lub wyciągów z tych akt w zakresie obejmującym dane osobowe 

jest dopuszczalne po dokonaniu anonimizacji tych danych.”; 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

50)  w art. 66 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 3, wstrzymuje bieg 

terminu do wniesienia skargi. Wznowienie biegu tego terminu 

następuje pierwszego dnia po dniu: 

1) doręczenia adwokatowi lub radcy prawnemu rozstrzygnięcia 

właściwego organu o wyznaczeniu go pełnomocnikiem 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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skarżącego; 

2) uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku 

o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego; 

3) doręczenia skarżącemu postanowienia oddalającego zażalenie na 

postanowienie o oddaleniu wniosku o ustanowienie adwokata lub 

radcy prawnego.”; 

51)  w art. 68 w ust. 3 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 4”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 52 wyklucza głosowanie poprawek nr 53 i 54. 

 

52)  skreśla się art. 70 i art. 71; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

53)  w art. 70 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

54)  w art. 71 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie uczestnikom 

postępowania informację o podjęciu zawieszonego postępowania.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

55)  w art. 73 w ust. 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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56)  art. 76 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 76. 1. Wniosek złożony przez podmioty, o których mowa w 

art. 191 ust. 1 pkt 1–5 Konstytucji, oraz skargę Prezes Trybunał kieruje 

do rozpoznania jeżeli spełniają wymagania przewidziane w ustawie. 

2. Jeżeli wniosek, skarga lub pytanie prawne nie spełniają 

wymagań przewidzianych w ustawie, a usunięcie braków jest możliwe, 

przewodniczący składu orzekającego wydaje zarządzenie, w którym 

wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia tego 

zarządzenia.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 57 wyklucza głosowanie poprawek nr 58 i 72. 

 

57)  art. 77 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 77. 1. Trybunał wydaje postanowienie o odmowie nadania 

dalszego biegu wnioskowi lub skardze, jeżeli: 

1) braki, o których mowa w art. 76 ust. 2, nie zostały usunięte w 

terminie; 

2) wniosek lub skarga zostały cofnięte; 

3) wydanie orzeczenia jest niedopuszczalne; 

4) akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc 

obowiązującą przed wydaniem orzeczenia. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia w 

sprawie jest konieczne 

dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw. 

3. Jeżeli wniosek lub skarga spełniają wymagania przewidziane w 

ustawie oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, 

Trybunał wydaje postanowienie o nadaniu wnioskowi lub skardze 

dalszego biegu.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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Uwaga: 

Poprawki nr 58 i 72 należy głosować łącznie. 

 

58)  w art. 77 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisu ust. 3 pkt 5 nie stosuje się: 

1) jeżeli wydanie orzeczenia w sprawie jest konieczne dla ochrony 

konstytucyjnych wolności i praw; 

2) w przypadku wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa 

w art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji, oraz pytania prawnego 

przedstawionego w sprawie toczącej się z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, jeżeli wskazany we wniosku albo 

pytaniu wzorzec kontroli został sformułowany w oparciu o art. 2 

lub przepisy rozdziału VII Konstytucji, lub w oparciu o 

postanowienia ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

regulującej funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a także – 

bez względu na wzorzec kontroli – gdy kwestionowanym aktem 

normatywnym jest rozporządzenie.”; 

Poprawka  

sen. R. Muchackiego 

59)  art. 80 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 80. Wniosek, pytanie prawne lub skargę Prezes Trybunału 

kieruje do rozpoznania.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 60 i 62 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 63. 

 

60)  w art. 82: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „, a w razie zgłoszenia udziału – 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 
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w terminie 30 dni przedstawia pisemne stanowisko w sprawie”, 

c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Uczestnik postępowania, w terminie wyznaczonym przez 

Prezesa Trybunału, przedstawia pisemne stanowisko w sprawie.”, 

d) skreśla się ust. 5; 

61)  w art. 82 w ust. 3 wyrazy „art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. a.” zastępuje się 

wyrazami „art. 44 ust. 1 pkt 1 lit. …”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

62)  w art. 85 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

63)  w art. 85 w ust. 2 po wyrazie „postępowania” dodaje się wyrazy „oraz 

Rada Ministrów”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

64)  w art. 86 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wyznacza pierwszą naradę w sprawie nie później niż w ciągu 2 

miesięcy od upływu terminu przedstawienia stanowisk przez 

uczestników postępowania;”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

65)  w art. 87: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Trybunał, z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika 

postępowania, odracza rozprawę w razie braku dowodu doręczenia 

uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie lub w razie 

stwierdzonej nieprawidłowości w doręczeniu albo z innej ważnej 

przyczyny.”, 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku nieuwzględnienia wniosku uczestnika 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 
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postępowania w sprawie odroczenia rozprawy postanowienie Trybunału 

wymaga uzasadnienia.”; 

66)  w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Trybunał może rozpoznać wniosek, pytanie prawne lub skargę 

na posiedzeniu niejawnym, jeżeli pisemne stanowiska uczestników 

postępowania są zgodne oraz pozostałe dowody zgromadzone w 

sprawie stanowią wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

67)  art. 94 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 94. 1. Trybunał rozstrzyga sprawę wydając orzeczenie w 

formie wyroku lub postanowienia. 

2. Trybunał rozstrzyga sprawy według kolejności wpływu spraw 

przy czym  orzeczenie Trybunału musi być wydane nie później niż w 

ciągu 12 miesięcy od wniesienia do Trybunału wniosku, pytania 

prawnego lub skargi konstytucyjnej uprawnionego podmiotu. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Trybunału 

może odstąpić od dochowania terminu, o którym mowa w ust. 2  i 

przedłużyć go o kolejne 6 miesięcy. 

4. Publiczne ogłoszenie orzeczenia Trybunału wraz z 

uzasadnieniem następuje nie później niż w terminie 30 dni od 

zamknięcia rozprawy.”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

68)  w art. 100 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Trybunał sporządza uzasadnienie orzeczenia z urzędu. 

Uzasadnienie zawiera wyłącznie zwięzłą analizę prawną.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

69)  skreśla się art. 101; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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70)  w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Orzeczenia wydane w sprawach, o których mowa w art. 3, 

Trybunał ogłasza publicznie.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

71)  w art. 103 w ust. 2 wyrazy „Marszałkowi Sejmu oraz Marszałkowi 

Senatu” zastępuje się wyrazami „Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi 

Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów”; 

Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

72)  w art. 104 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Trybunał nie umarza postępowania z przyczyny, o której 

mowa w ust. 1 pkt 4: 

1) jeżeli wydanie orzeczenia jest konieczne dla ochrony 

konstytucyjnych wolności i praw; 

2) w przypadku wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa 

w art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji, oraz pytania prawnego 

przedstawionego w sprawie toczącej się z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, jeżeli wskazany we wniosku albo 

pytaniu wzorzec kontroli został sformułowany w oparciu o art. 2 

lub przepisy rozdziału VII Konstytucji, lub w oparciu o 

postanowienia ratyfikowanej umowy międzynarodowej 

regulującej funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a także – 

bez względu na wzorzec kontroli – gdy kwestionowanym aktem 

normatywnym jest rozporządzenie.”; 

Poprawka  

sen. R. Muchackiego 

73)  skreśla się rozdział 10; Poprawka 

senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 
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74)  dodaje się art. 130a w brzmieniu: 

„Art. 130a. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 

Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w art. 14c po pkt 3 dodaje się 

pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) zapewnienie udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady 

Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym;”.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

75)  w art. 131: 

a) w pkt 1 w lit. a, w ust. 1, 

b) w pkt 2, w art. 21 w ust. 1 

– wyrazy „o zbadanie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

76)  w art. 132: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1150 i 1247)” dodaje się wyrazy „wprowadza się następujące 

zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt 2, a dotychczasowe 

pkt 1 i 2 oznacza się jako lit. a i b, 

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada Ministrów może wyznaczyć Prokuratorię Generalną 

do reprezentowania Rady Ministrów lub ministra w postępowaniu 

przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach aktów 

normatywnych dotyczących Skarbu Państwa.”;”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 77 wyklucza głosowanie poprawki nr 78. 

 

77)  dodaje się art. 133a w brzmieniu: 

„Art. 133a. Przepisy art. 12 ust. 1 i 5, w zakresie dotyczącym 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 
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kadencyjności stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, stosuje się 

począwszy od wyborów na te stanowiska dokonywanych w związku z 

upływem kadencji w Trybunale odpowiednio Prezesa i Wiceprezesa, 

pełniących te stanowiska w dniu wejścia w życie ustawy.”; 

78)  dodaje się art. 133a w brzmieniu: 

„Art. 133a. Przepisy art. 12 ust. 1 i 5, w zakresie dotyczącym 

kadencyjności stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, stosuje się 

począwszy od powołania na te stanowiska dokonywanego w związku z 

upływem kadencji sędziego Trybunału albo wygaśnięciem mandatu 

przed upływem kadencji odpowiednio Prezesa i Wiceprezesa 

Trybunału, pełniących swoje obowiązki w dniu wejścia w życie 

ustawy.”; 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

79)  dodaje się art. 133b w brzmieniu: 

 „Art. 133b. 1. Rada Ministrów działa jako uczestnik, o którym 

mowa w art. 56 pkt 6, w postępowaniach przed Trybunałem 

Konstytucyjnym wszczętych po upływie 2 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy. 

2. W postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym 

wszczętych przed terminem określonym w ust. 1,  Rada Ministrów 

może działać jako uczestnik, o którym mowa w art. 56 pkt 6, jeżeli 

zgłosi swój udział w postępowaniu.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

80)  w art. 134 wyrazy „art. 18 ust. 1 pkt 7” zastępuje się wyrazami „art. 18 

ust. 1 pkt 2”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

81)  dodaje się art. 134a w brzmieniu: 

 „Art. 134a. Przepisy art. 18a–18d, a także art. 19 ust. 1 i art. 20a 

w zakresie dotyczącym zgłaszania kandydatów na sędziego Trybunału 

Poprawka 

sen. P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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spośród osób umieszczonych na liście stosuje się począwszy od wyboru 

sędziego dokonywanego w związku z upływem kadencji sędziego  

przypadającym po 1 stycznia 2016 r. albo wygaśnięciem po tym dniu 

mandatu sędziego przed upływem kadencji.”; 

82)  dodaje się art. 134a w brzmieniu: 

„Art. 134a. W przypadku sędziów Trybunału, których kadencja 

upływa w roku 2015, nie stosuje się przepisów art. 18a–18d. Prawo 

zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału, przysługuje Prezydium 

Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

83)  skreśla się art. 135; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

oraz senatorów: 

P. Błaszczyka, 

A. Matusiewicza, 

B. Paszkowskiego 

poparta przez 

mniejszość 

połączonych komisji 

84)  art. 137 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 137. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”. 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP, 

KU 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 
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