
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 20 lipca 2016 r. Druk nr 242 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 20 lipca 2016 r. nad ustawą  

o Trybunale Konstytucyjnym 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 6, 10, 13, 15, 17-20, 

23, 24, 28, 31-39, 42, 44, 49, 54, 56 i 61. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Ustawodawczej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Stanisław Gogacz  (-) Michał Seweryński 

 

 

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 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 3 w ust. 2 wyrazy „stwierdza zgodność” zastępuje się wyrazami 

„orzeka w sprawie zgodności”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawki nr 3. 

 

2)  w art. 6: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3e w brzmieniu: 

„3a. 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. Zgłoszenia 

dokonuje się Marszałkowi Sejmu w terminie 2 miesięcy od ogłoszenia 

obwieszczenia. 

3b. Prawo zgłaszania osób, o których mowa w ust. 3a, 

przysługuje: 

1) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego; 

2) Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; 

3) radom wydziałów prawa uczelni, uprawnionym do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych, radzie 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 
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naukowej Instytutu Nauk Prawnych i Komitetowi Nauk Prawnych 

Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Prawniczej Polskiej 

Akademii Umiejętności. 

3c. Uprawniony podmiot może zgłosić jedną osobę na jedno 

stanowisko sędziego Trybunału. Do każdego zgłoszenia należy 

dołączyć uzasadnienie oraz zgodę osoby zgłaszanej. 

3d. Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia zgłoszenia od 

nieuprawnionego podmiotu, jak również dotyczącego osoby 

niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 3, lub ze względu na 

brak zgody osoby zgłaszanej, o czym powiadamia podmiot dokonujący 

zgłoszenia. 

3e. 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”. Nazwiska 

i imiona osób zgłoszonych umieszcza się na liście w kolejności 

alfabetycznej wraz z informacją o podmiocie zgłaszającym oraz 

uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 3c.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału spośród osób 

umieszczonych na liście zgłasza co najmniej 50 posłów lub Prezydium 

Sejmu. Zgłoszenie kandydata następuje nie później niż 2 miesiące przed 

upływem kadencji sędziego Trybunału.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału 

zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby posłów. 

4b. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału przed 

upływem kadencji ust. 3a–4 stosuje się odpowiednio. Terminy 

dokonania odpowiednich czynności zostają skrócone przez Marszałka 

Sejmu w sposób umożliwiający wybór sędziego Trybunału w ciągu 

3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięciu mandatu sędziego z tym, 

że termin, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, nie może być 
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krótszy niż 21 dni.”; 

3)  w art. 6: 

a) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach „Prezydium Sejmu” 

dodaje się wyrazy „nie później niż 30 dni przed dniem upływu 

kadencji sędziego Trybunału”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału 

przed upływem kadencji, termin na przedstawienie kandydata, o którym 

mowa w ust. 4, wynosi 21 dni.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

4)  w art. 6 w ust. 5 wyrazy „Osoba wybrana na stanowisko sędziego” 

zastępuje się wyrazami „Wybrany sędzia”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

5)  w art. 6 skreśla się ust. 7; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

6)  w art. 12 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 15 w ust. 2 skreśla się wyrazy „z ogólnej liczby” oraz wyrazy 

„określonej w art. 194 ust. 1 Konstytucji”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

8)  w art. 15 w ust. 7 skreśla się wyrazy „i wchodzi w życie w dniu 

ogłoszenia”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 
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9)  w art. 16 w ust. 1 wyrazy „co najmniej trzech” zastępuje się wyrazem 

„dwóch”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

10)  w art. 16 w ust. 1 skreśla się wyrazy „co najmniej”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawki nr 12. 

 

11)  w art. 16 skreśla się ust. 7; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

12)  w art. 16 w ust. 7 skreśla się zdanie pierwsze; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

13)  w art. 18 w ust. 3 wyraz „podsekretarza” zastępuje się wyrazem 

„sekretarza”; 

Poprawka 

sen. M. Pęka 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Poprawki nr 14 i 26 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 15. 

 

14)  art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. 1. Trybunał orzeka: 

1) w pełnym składzie w sprawach: 

a) zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów 

międzynarodowych przed ich ratyfikacją z Konstytucją, 

b) stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 
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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia 

Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania 

obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 

politycznych, 

d) sporów kompetencyjnych między centralnymi 

konstytucyjnymi organami państwa, 

e) w których skład orzekający Trybunału zamierza odstąpić 

od poglądu prawnego wyrażonego w orzeczeniu wydanym 

w pełnym składzie, 

f) o szczególnej zawiłości lub doniosłości; 

2) w składzie pięciu sędziów Trybunału w sprawach zgodności: 

a) ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, 

b) ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja 

wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; 

3) w składzie trzech sędziów Trybunału w sprawach: 

a) zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne 

organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi i ustawami, 

b) zgodności innych aktów normatywnych z Konstytucją, 

ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami, 

c) nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu 

skardze konstytucyjnej oraz wnioskowi podmiotu, o którym 

mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3–5 Konstytucji, 

d) wyłączenia sędziego. 

2. O uznaniu sprawy za szczególnie zawiłą albo o szczególnej 

doniosłości rozstrzyga prezes Trybunału z własnej inicjatywy lub na 

wniosek składu orzekającego, przy czym do spraw o szczególnej 

doniosłości należą zwłaszcza takie, w których rozstrzygnięcie może 

wiązać się z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie 

budżetowej. 

3. Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 

dziewięciu sędziów Trybunału. 
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4. Rozprawie i posiedzeniu w pełnym składzie przewodniczy 

prezes lub wiceprezes Trybunału, a jeżeli istnieją przesłanki wyłączenia 

ich z udziału w orzekaniu lub inne ważne przyczyny – najstarszy 

wiekiem sędzia Trybunału. 

5. Sędziów do składu orzekającego Trybunału, w tym 

przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza prezes 

Trybunału spośród wszystkich sędziów Trybunału, według kolejności 

alfabetycznej, uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność 

wpływów spraw do Trybunału.”; 

15)  w art. 26 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d oraz w pkt 3 w lit. b wyrazy 

„o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Poprawki nr 16, 48 i 55 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 17–20, 49 

i 56. 

 

16)  art. 28 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28. Uczestnikami postępowania przed Trybunałem są: 

1) podmiot, który złożył wniosek; 

2) sąd, który przedstawił Trybunałowi pytanie prawne; 

3) podmiot, który złożył skargę konstytucyjną; 

4) organ, który wydał akt normatywny będący przedmiotem 

wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej; 

5) Prokurator Generalny; 

6) Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej i minister właściwy do spraw 

zagranicznych w sprawach zgodności z Konstytucją umów 

międzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 

Konstytucji; 

7) Sejm, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej i minister właściwy do 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU oraz 

sen. P. Wacha 
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spraw zagranicznych w sprawach zgodności z Konstytucją umów 

międzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 90 ust. 2 i 3 

Konstytucji; 

8) Prezydent Rzeczypospolitej i minister właściwy do spraw 

zagranicznych w sprawach zgodności z Konstytucją innych 

ratyfikowanych umów międzynarodowych; 

9) Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział 

w postępowaniu; 

10) Rzecznik Praw Dziecka, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu 

wszczętym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub 

w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczących 

praw dziecka; 

11) centralny konstytucyjny organ państwa pozostający w sporze 

w postępowaniu w sprawie rozstrzygnięcia sporu 

kompetencyjnego; 

12) organ statutowy partii politycznej w postępowaniu w sprawie 

zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 

politycznych.”; 

17)  w art. 28 w pkt 4, 7 i 8 skreśla się wyrazy „o stwierdzenie”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

18)  w art. 28 w pkt 7 wyrazy „i art. 90” zastępuje się wyrazami „oraz art. 90 

ust. 2 i 3”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Poprawki nr 19, 49 i 56 należy głosować łącznie. 

 

19)  w art. 28 w pkt 9 skreśla się wyrazy „dotyczącym skargi 

konstytucyjnej”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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20)  w art. 28 skreśla się pkt 11; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 30 w ust. 3 wyraz „Senatu” zastępuje się wyrazami „Marszałka 

Senatu, Senatu lub grupy senatorów, będącej wnioskodawcą”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

22)  w art. 33 w ust. 3: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wyjaśnienie problemu konstytucyjnego lub zarzutu niezgodności 

z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą 

kwestionowanego aktu normatywnego;”, 

b) w pkt 4 wyrazy „zarzutu niekonstytucyjności” zastępuje się 

wyrazami „sformułowanego zarzutu”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

23)  w art. 33 w ust. 3 skreśla się pkt 5; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Poprawki nr 24, 32 i 42 należy głosować łącznie. 

 

24)  w art. 34 skreśla się ust. 2; Poprawka 

KPCPP, 

KU oraz 

sen. J. Wcisły 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Poprawki nr 25 i 41 należy głosować łącznie. 

 

25)  w art. 34 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  
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„3. Przepis ust. 1 stosuje się do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, w terminie 30 dni od doręczenia 

informacji oraz odpisu wniosku lub pytania prawnego, może zgłosić 

udział w postępowaniu, a w razie zgłoszenia udziału – w terminie 

30 dni przedstawia pisemne stanowisko w sprawie. 

4. Do Rzecznika Praw Dziecka, w postępowaniu wszczętym na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się 

odpowiednio.”; 

 

KU oraz 

sen. P. Wacha 

26)  w art. 38 skreśla się ust. 1; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

 

Uwaga:  

Poprawki nr 27 i 40 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 28–31. 

 

27)  w art. 38 skreśla się ust. 3, 4 i 6; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

28)  w art. 38 w ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wniosków w sprawie zgodności z Konstytucją celów lub 

działalności partii politycznych.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawek nr 30 i 31. 

 

29)  w art. 38 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W szczególnie uzasadnionym przypadku, zwłaszcza ze 

względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy, Prezes Trybunału 

wyznacza termin rozprawy z pominięciem wymogu, o którym mowa 

Poprawka  

sen. J. Zająca 
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w ust. 3.”; 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 30 wyklucza głosowanie poprawki nr 31. 

 

30)  w art. 38 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Prezes Trybunału może wyznaczyć termin rozprawy 

z pominięciem wymogu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jest to 

uzasadnione ochroną wolności lub praw obywatela, bezpieczeństwa 

państwa lub porządku konstytucyjnego.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

31)  w art. 38 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Prezes Trybunału może wyznaczyć termin rozprawy 

z pominięciem wymogu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli jest to 

uzasadnione ochroną wolności lub praw obywatela, bezpieczeństwa 

państwa lub porządku konstytucyjnego. Na wniosek pięciu sędziów 

prezes Trybunału może ponownie rozważyć decyzję o wyznaczeniu 

terminu rozprawy.”; 

Poprawka 

sen. M. Pęka 

poparta przez 

połączone komisje 

32)  w art. 38 skreśla się ust. 5; Poprawka 

KPCPP, 

KU oraz 

sen. J. Wcisły 

poparta przez 

połączone komisje 

33)  w rozdziale 2 w tytule oddziału 2 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się 

wyrazami „w sprawie”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

34)  w art. 42 w ust. 2 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami 

„w sprawie”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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35)  w art. 42 w ust. 2 wyrazy „i art. 90” zastępuje się wyrazami „oraz 

art. 90 ust. 2 i 3”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

36)  art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. Orzekając o zgodności aktu normatywnego lub 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej z Konstytucją, Trybunał bada 

zarówno treść takiego aktu lub umowy, jak też kompetencję oraz 

dochowanie trybu wymaganego przepisami prawa do wydania aktu lub 

do zawarcia i ratyfikacji umowy.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

37)  w art. 44 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami „w sprawie”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

38)  w art. 45 w ust. 1 skreśla się wyrazy „o stwierdzenie”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

39)  w art. 47 w ust. 2 wyrazy „o stwierdzenie” zastępuje się wyrazami 

„w sprawie”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

40)  w art. 47 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z wyłączeniem wymogów 

dotyczących rozpatrywania w kolejności wpływu”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

41)  w art. 52: 

a) w ust. 1 wyrazy „przepis art. 34 ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„przepisy art. 34 ust. 3 i 4”, 

b) skreśla się ust. 2; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU oraz 

sen. P. Wacha 
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42)  w art. 52 skreśla się ust. 3; Poprawka 

KPCPP, 

KU oraz 

sen. J. Wcisły 

poparta przez 

połączone komisje 

43)  w art. 53: 

a) skreśla się ust. 1; 

b) w ust. 2 po wyrazie „stawiennictwo” dodaje się wyrazy „skarżącego 

oraz innych”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

44)  w art. 61 w ust. 2 wyraz „którego” zastępuje się wyrazem „których”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

45)  w art. 61 skreśla się ust. 6; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

46)  w art. 68 skreśla się ust. 5–7; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

47)  w art. 80 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ogłoszenie wyroków oraz postanowień, o których mowa 

w art. 71 ust. 2 pkt 1–3, zarządza Prezes Trybunału.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU oraz 

sen. L. Czarnobaja 

48)  skreśla się art. 82; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU oraz 

sen. P. Wacha 

49)  skreśla się art. 82; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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50)  art. 84 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 84. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 293).”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 51 wyklucza głosowanie poprawek nr 52-54 

i 58-62. 

 

51)  skreśla się art. 85–88, art. 91 i art. 92; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU oraz 

sen. M. Augustyna 

52)  art. 85 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85. 1. W przypadku wniosków złożonych przez podmioty, 

o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1–5 Konstytucji, 

nierozstrzygniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

Prezes Trybunału lub przewodniczący składu orzekającego wydaje 

zarządzenie, w którym wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku 

zgodnie z wymogami określonymi w art. 33 ust. 2–5, w terminie 7 dni 

od doręczenia tego zarządzenia. 

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie 

uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 1, Trybunał umarza 

postępowanie.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 53 wyklucza głosowanie poprawki nr 54. 

 

53)  skreśla się art. 87; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  
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KU 

54)  w art. 87 po wyrazie „dostosowuje” dodaje się wyraz „się”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

55)  skreśla się art. 89; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU oraz 

sen. P. Wacha 

56)  skreśla się art. 89; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

57)  art. 90 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 90. 1. W sprawach, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, w których 

Rada Ministrów zgłosiła swój udział w postępowaniu, postępowanie 

toczy się z udziałem Rady Ministrów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do innych spraw niż określone 

w ust. 1, w których Rada Ministrów, działając jako uczestnik 

postępowania, przedstawiła pisemne stanowisko przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 58 wyklucza głosowanie poprawek nr 59-61. 

 

58)  skreśla się art. 91; Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 
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Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 59 wyklucza głosowanie poprawek nr 60 i 61. 

 

59)  art. 91 otrzymuje brzmienie : 

„Art. 91. Orzeczenia Trybunału, które nie zostały ogłoszone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają ogłoszeniu 

w odpowiednim organie publikacyjnym w terminie 14 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy.”; 

Poprawka 

sen. J. Rulewskiego 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 60 wyklucza głosowanie poprawki nr 61. 

 

60)  art. 91 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 91. Orzeczenia Trybunału, które nie zostały ogłoszone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają ogłoszeniu 

w odpowiednim organie publikacyjnym w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy.”; 

Poprawka sen. 

J. Zająca 

61)  art. 91 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 91. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy 

ogłasza się rozstrzygnięcia Trybunału wydane przed dniem 20 lipca 

2016 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 

o Trybunale Konstytucyjnym, z wyjątkiem rozstrzygnięć dotyczących 

aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

62)  art. 92 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 92. 1. Prezydent Rzeczypospolitej przyjmie ślubowanie od 

sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w dniu 8 października 

2015 r. na miejsce sędziów, których kadencja upłynęła w dniu 

6 listopada 2015 r. 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 
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2. Sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w dniu 2 grudnia 

2015 r., którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęli 

obowiązków sędziego, prezes Trybunału włącza do składów 

orzekających. 

3. Włączenie do składów orzekających sędziów Trybunału, 

o których mowa w ust. 1 i 2, następuje naprzemiennie, według 

kolejności alfabetycznej, rozpoczynając od sędziego wybranego przez 

Sejm w dniu 8 października 2015 r. 

4. Uzupełnienie składu Trybunału w sposób określony w ust. 3 

kontynuuje się wraz ze zwalnianiem się kolejnych stanowisk sędziego 

Trybunału.”; 

 

Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 63 wyklucza głosowanie poprawki nr 64. 

 

63)  art. 94 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 94. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”; 

Poprawka 

mniejszości  

KPCPP,  

KU 

64)  w art. 94 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „30 dni”. Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

 

 

 

 

 

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

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 

…………………………………………………………………………………………............................ 


