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Marszałek Senatu 
 

 

  
Szanowny Pan  

 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

  Szanowny Panie Marszałku 

Mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi podjęte przez Senat – zgodnie  
z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – na 76. posiedzeniu w dniu  
12 czerwca 2015 r. uchwały:  
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw,  

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw,  

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy,  

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo 

budowlane,  

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego,  

− w sprawie ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym. 

 



 

Przyjęcie poprawek Senatu może spowodować konieczność zmiany oznaczeń 
jednostek systematyzacyjnych, redakcyjnych lub ich fragmentów, w celu zachowania 
ciągłości numeracji albo ciągłości alfabetycznej, oraz w konsekwencji konieczność 
odpowiedniej korekty odesłań. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 
 

(-) Bogdan Borusewicz 



 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. 

ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

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

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

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

4)  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.”; 

5)  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 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: 
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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 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.”; 

6)  w art. 19: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
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„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; 

7)  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.”; 

8)  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.”; 

9)  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,”; 

10)  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.”; 

11)  w art. 56 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  Rada Ministrów, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5;”; 
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12)  w art. 56 w pkt 11 wyraz „dotyczącej” zastępuje się wyrazem „, dotyczących”; 

13)  w art. 56 skreśla się pkt 12; 

14)  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.”; 

15)  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.”; 

16)  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 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.”; 

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

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

19)  w art. 71 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie uczestnikom postępowania 

informację o podjęciu zawieszonego postępowania.”; 

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

21)  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. …”; 

22)  w art. 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

publicznie.”; 

23)  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;”.”; 

24)  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”; 

25)  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 
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Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach aktów normatywnych dotyczących 

Skarbu Państwa.”;”; 

26)  dodaje się art. 133a w brzmieniu: 

 „Art. 133a. 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.”; 

27)  w art. 134 wyrazy „art. 18 ust. 1 pkt 7” zastępuje się wyrazami „art. 18 pkt 2”; 

28)  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 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.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Szczególną uwagę Senatu, rozpatrującego nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, 

wzbudziła kwestia optymalnego urzeczywistnienia wymagania wynikającego z art. 194 ust. 1 

Konstytucji, w myśl którego sędziów Trybunału wybiera się spośród osób wyróżniających się 

wiedzą prawniczą. Celowi temu służy zarówno związanie w poprawkach nr 4 i 27 

możliwości wyboru na sędziego Trybunału z posiadaniem kwalifikacji wymaganych do 

zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, jak i przywrócenie zawartej w projekcie 

ustawy procedury desygnowania osób, spośród których mogą być zgłaszani Sejmowi 

kandydaci na stanowisko sędziego konstytucyjnego (poprawki nr 5, 6, 7, 8 i 28). Procedura 

ta wychodzi także naprzeciw postulatom uspołecznienia procesu doboru osób istotnie 

wyróżniających się wiedzą prawniczą oraz zapewnienia posłom odpowiedniej wiedzy 

o dorobku i walorach osobowych kandydatów na ten, jeden z najważniejszych we 

współczesnym państwie demokratycznym, urząd publiczny. 

Poprawka nr 1 wskazuje wprost Senat jako adresata sygnalizacji o istnieniu uchybień 

i luk w prawie. 

Poprawka nr 2 eliminuje kadencyjność stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Trybunału. 

Senat dostrzegł, iż Konstytucja nie wymaga kadencyjności tych stanowisk (w odróżnieniu od 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego czy Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego), 

wystarczającym ograniczeniem jest w tym przypadku dziewięcioletnia kadencja sędziowska. 

Rozwiązanie uchwalone przez Sejm pozbawione było doprecyzowania wskazującego, że 

czteroletnia kadencja Prezesa i Wiceprezesa nie może jednak trwać dłużej niż 

dziewięcioletnia kadencja sędziego Trybunału. W przepisach przejściowych ustawy nie 

uregulowano kwestii kadencji obecnego Prezesa i Wiceprezesa Trybunału. 

Poprawka nr 3 usuwa zbędny wyraz. 

Poprawki nr 9 i 21 przywracają zawartą w projekcie ustawy zasadę rozpatrywania 

przez Trybunał w pełnym składzie spraw zgodności z Konstytucją ustaw przed ich 

podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją, wyłączając jednocześnie 

uczestnictwo w tych sprawach Rzecznika Praw Obywatelskich. Wprowadzając te poprawki 

Senat skorygował błędne odesłanie zawarte w art. 82 ust. 3 ustawy. 
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Poprawka nr 10 zobowiązuje przewodniczącego składu orzekającego do przekazania 

uczestnikom postępowania informacji w sprawie wykładni określonego przepisu prawa 

w orzecznictwie sądowym lub jego stosowania. W toku postępowania Trybunał 

Konstytucyjny bada wszystkie istotne okoliczności pozwalające na wszechstronne 

wyjaśnienie sprawy. Służy temu m.in. przyznane Trybunałowi prawo zwrócenia się do Sądu 

Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych sądów o przekazanie 

informacji w sprawie wykładni określonego przepisu prawa w orzecznictwie lub jego 

stosowania. Biorąc pod uwagę, że utrwalona interpretacja przepisu przesądza o jego 

normatywnej treści, która poddawana jest kontroli Trybunału i wobec której stanowisko 

zajmują uczestnicy postępowania, zasadne jest zagwarantowanie w nowej ustawie, że 

informacje przekazane przez sądy we wspomnianym wyżej trybie będą przesyłane 

uczestnikom postępowania. 

Poprawka nr 11 wyklucza uczestnictwo Rady Ministrów w postępowaniu w sprawach 

zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych i sporów 

kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. 

Poprawka nr 12 doprecyzowuje przepis regulujący zasady udziału w postępowaniu 

Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z art. 56 pkt 11 ustawy, w brzmieniu uchwalonym przez 

Sejm, uczestnikiem postępowania przed Trybunałem może być również Rzecznik Praw 

Dziecka, o ile zgłosi udział „w postępowaniu wszczętym na wniosek Rzecznika Praw 

Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej praw 

dziecka”. Przytoczone sformułowanie wywołało zastrzeżenia, albowiem sugerowało, że 

Rzecznik Praw Dziecka jest legitymowany do przystąpienia do każdego postępowania 

zainicjowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, niezależnie od tego, czy wiąże się ono 

z ochroną praw dziecka. Zadaniem powierzonym Rzecznikowi Praw Dziecka jest jednak 

stanie na straży „praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa” (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka) i to właśnie temu zadaniu powinny być 

podporządkowane wszelkie kompetencje Rzecznika. Art. 27 pkt 9 obowiązującej ustawy 

o Trybunale Konstytucyjnym przewiduje, że Rzecznik Praw Dziecka jest uczestnikiem 

postępowania przed Trybunałem, jeżeli „zgłosił udział w postępowaniu wszczętym na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub w postępowaniu w sprawie skargi 
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konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka”. W konsekwencji Senat dokonał odpowiedniej 

korekty art. 56 pkt 11 nowej ustawy. 

Poprawki nr 13 i 25 wskazują jednoznacznie, że Prokuratoria Generalna Skarbu 

Państwa bierze udział w postępowaniu wyłącznie jako pełnomocnik Rady Ministrów lub 

ministra, w sprawach aktów normatywnych dotyczących Skarbu Państwa. Prokuratoria 

Generalna nie posiada zdolności do występowania samodzielnie przed organami władzy 

sądowniczej, czyli sądami i trybunałami (tak zresztą krajowymi, jak i międzynarodowymi). 

Zadanie to Prokuratoria wykonuje bowiem wyłącznie jako przedstawiciel Skarbu Państwa 

(względnie przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej). Powierzenie Prokuratorii zadania 

reprezentowania Rady Ministrów tudzież ministra w postępowaniu przed Trybunałem jest 

zatem udzieleniem jej sui generis pełnomocnictwa, zaś pełnomocnicy czy też przedstawiciele 

pozostałych uczestników postępowania – przez sam fakt ich ustanowienia lub wyznaczenia – 

nie uzyskują samodzielnej pozycji w postępowaniu przed Trybunałem. Nie ma przy tym 

żadnych przesłanek przemawiających za koniecznością odmiennego potraktowania w tym 

zakresie Prokuratorii. Z uwagi na nieco inną formułę art. 4 ust. 3 ustawy o Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa („Rada Ministrów może wyznaczyć Prokuratorię Generalną do 

reprezentowania Rady Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem 

Konstytucyjnym.”), Senat zmienił brzmienie tego przepisu przez nadanie mu treści zbieżnej 

z dotychczasowym postanowieniem art. 56 pkt 12. 

Poprawka nr 14 pozwala na udział w rozprawie pracowników Kancelarii Senatu w celu 

towarzyszenia przedstawicielom Senatu, Marszałka Senatu i grupy senatorów. Zgodnie 

z uchwalonym przez Sejm przepisem art. 57 ust. 6 ustawy, przedstawicielom Sejmu, 

Marszałka Sejmu i grupy posłów (art. 57 ust. 4) oraz Senatu, Marszałka Senatu i grupy 

senatorów (art. 57 ust. 5) może towarzyszyć w czasie rozprawy „nie więcej niż dwóch 

pracowników Kancelarii Sejmu RP”. Regulacja ta nie uwzględnia tego, że jednostką 

organizacyjną powołaną do obsługi Senatu, w tym przygotowywania opracowań i materiałów 

wspomagających działalność Senatu i jego organów (art. 98 pkt 2 Regulaminu Senatu), 

a także do udzielania pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego (art. 97 

Regulaminu Senatu), jest Kancelaria Senatu. Wydaje się zatem, że to właśnie pracownicy 

Kancelarii Senatu – również z racji łatwiejszego kontaktu i tym samym możliwości 

zapewnienia odpowiedniego wsparcia – powinni być dopuszczeni do udziału w rozprawach 

przed Trybunałem w charakterze osób towarzyszących senatorom. 
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Przyjmując poprawkę nr 15 Senat wziął pod uwagę fakt, iż ekspertyzy i opinie są 

częścią składową akt sprawy. Ochrona informacji niejawnych jest z kolei uregulowana 

w przepisach odrębnych i nie ma potrzeby odnoszenia się do tej kwestii w ustawie 

o Trybunale Konstytucyjnym. Nie jest przy tym jasne sformułowanie zakładające 

anonimizację informacji stanowiących tajemnice ustawowo chronione. 

Poprawka nr 16 doprecyzowuje przepis dotyczący wznowienia biegu terminu do 

wniesienia skargi konstytucyjnej w sytuacji wystąpienia przez skarżącego z wnioskiem 

o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wskazując wszystkie przypadki wznowienia biegu 

tego terminu, w tym uprawomocnienie się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku 

o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. 

Poprawki nr 17, 18 i 20 usuwają zbędne odesłania do kolejnego ustępu w ramach 

jednego artykułu. Zasady techniki prawodawczej stanowią, że w przypadku gdy od któregoś 

z elementów przepisu merytorycznego przewiduje się wyjątki, przepis formułujący wyjątek 

zamieszcza się bezpośrednio po tym przepisie. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia 

w art. 68 ust. 3 i 4, art. 70 ust. 1 i 2 oraz art. 73 nowej ustawy. Senat dokonał odpowiedniej 

korekty, mając na uwadze, że wzajemna relacja przepisów zawartych w tych artykułach nie 

budzi wątpliwości, oraz, że nie należy, co do zasady, formułować „zastrzeżeń” w obrębie 

podstawowej jednostki redakcyjnej ustawy. 

Poprawka nr 19 zobowiązuje Prezesa Trybunału do przekazania uczestnikom 

informacji o podjęciu zawieszonego postępowania, w sytuacji w której wniosek grupy posłów 

lub senatorów uzyska poparcie odpowiednio 50 posłów lub 30 senatorów kolejnej kadencji 

Sejmu i Senatu. W ustawie zawarte jest nowe rozwiązanie, które zakłada, że wnioski 

w sprawie kontroli hierarchicznej zgodności norm złożone do Trybunału przez grupy posłów 

lub senatorów będą mogły podlegać, mimo zakończenia kadencji Sejmu i Senatu, dalszemu 

rozpatrzeniu, a nie – jak to ma miejsce w obecnej praktyce orzeczniczej – rygorowi 

dyskontynuacji (co w efekcie prowadzi do umorzenia postepowania). Postępowanie w tych 

sprawach przed Trybunałem, po zakończeniu kadencji izb parlamentarnych, ulegać ma 

z mocy prawa zawieszeniu na okres 6 miesięcy i może być w tym czasie podjęte, gdy grupa 

posłów lub senatorów kolejnej kadencji poprze wniosek. Nowa ustawa nie zobowiązuje 

Prezesa Trybunału do zawiadomienia uczestników postępowania o podjęciu zawieszonego 

postepowania (wcześniej Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu otrzymują informację 

o sprawach, co do których Trybunał postanowił o zawieszeniu postępowania). Uzupełnienie 
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ustawy w tym zakresie ma znaczenie dla tempa oraz kolejności prac nad stanowiskami 

uczestników postępowania. 

Poprawka nr 22 doprecyzowuje przepis art. 102 ust. 1 dotyczący ogłaszania orzeczeń, 

odsyłający do „orzeczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1–6”. Przepis ten budził dwie 

wątpliwości. Po pierwsze, w kolejnych ustępach art. 3 wymienione zostały nie tyle 

orzeczenia, co sprawy, które mogą zostać poddane kognicji Trybunału. Po drugie, powołany 

art. 3 składa się z sześciu ustępów, a zatem dla ustalenia zakresu odesłania wystarczające jest 

wskazanie jedynie podstawowej jednostki redakcyjnej. 

Poprawka nr 23 zobowiązuje Rządowe Centrum Legislacji do zapewnienia udziału 

Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem. 

Poprawka nr 24 ujednolica brzmienie analogicznych przepisów ustawy o Trybunale 

i ustawy o partiach politycznych. 

Poprawka nr 26 dodaje przepis przejściowy dotyczący występowania w charakterze 

uczestnika postępowania przez Radę Ministrów. 
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